
                

 

 
Този документ е създаден в рамките на проект „Кубрат древен и млад - да пренесем традициите през времето“, 

Административен договор за предоставяне на БФП № BG06RDNP001-19.060-0001-C01/05.03.2020 г., който се осъществява с 
финансовата подкрепа на Програма за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в 

рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 
Стратегията за ВОМР на МИГ Завет – Кубрат. 
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ 

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ 

ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

(важи за всяка една обособена позиция) 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците, се извършва въз основа на 

„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение 

качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП при следните показатели: 

Показател „С1” (Срок на изпълнение) - 20 точки  

Показател       „С2”  (Гаранционен срок) - 20 точки  

         Показател „Ц”   (Предложена цена) - 60 точки 

Определяне на оценките по всеки показател 

1. Показател „С1” - Представлява оценка на предложения от участника, 

допуснат до оценка, срок за изпълнение на обществената поръчка по съответната 

обособена позиция. 

Максимален брой точки по показателя са 20 точки. Оценките на офертите 

по показателя се изчисляват по формулата: 

С1 = (С1мин. / С1участник) х 20 

където: 

С1мин - предложен най-кратък срок за изпълнение на обществената поръчка по 

съответната обособена позиция; 

С1участник - предложения от съответния участника срок за изпълнение на 

обществената поръчка по съответната обособена позиция. 

 

Забележка: Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък от 

30 (тридесет) календарни дни по обособена позиция № 1, съответно 20 (двадесет) 

календарни дни по обособена позиция № 2 и № 3 и по-дълъг от 60 (шестдесет) 

календарни дни по обособена позиция № 1, съответно 30 (тридесет) календарни дни 

по обособени позиции № 2 и № 3. Срокът започва да тече, считано от датата на 

получаване на заявка от възложителя по договора по съответната обособена позиция 

до датата на подписване на окончателен приемо-предавателен протокол за предаване 

на доставените стоки. 

Забележка: Участниците, които предложат срок за изпълнение по-кратък от 

определения минимален, съответно по-дълъг от определения максимален срок по 

съответната обособена позиция или в различна мерна единица от изискуемата, ще 

бъдат отстранени от участие в настоящата обществена поръчка. 

 

    2. Показател „С2” - Представлява оценка на предложения от участника, 

допуснат до оценка, гаранционен срок за изпълнение на обществената поръчка по 

съответната обособена позиция. 

Максимален брой точки по показателя са 20 точки. Оценките на офертите 

по показателя се изчисляват по формулата: 

С2 = (С2участник / С2мах) х 20 
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където: 

С2участник - предложения от съответния участник Гаранционен срок по 

съответната обособена позиция; 

С2мах - предложен най-дълъг Гаранционен срок по съответната обособена 

позиция. 

 

Забележка: Гаранционен срок на стоките, предмет на доставката по 

обособена позиция № 1 се предлага в години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) 

години и по-дълъг от 5 (пет) години, считано от датата на подписване на 

окончателния приемо-предавателен протокол за предаване на доставените стоки.  

Гаранционен срок на стоките, предмет на доставката по обособени позиции 

№ 2 и № 3 се предлага в години и не може да бъде по-кратък от 2 (две) години и по-

дълъг от 3 (три) години, считано от датата на подписване на окончателния приемо-

предавателен протокол за предаване на доставените стоки.  

 

В предложението за изпълнение на поръчката, участниците предлагат 

гаранционен срок, който е един и е общ за стоките, включени в предмета на 

обособената позиция.  

Участниците не трябва да предлагат гаранционен срок за всеки артикул 

поотделно. 

 

Забележка: Участник, предложил гаранционен срок по-кратък от 

определения минимален, съответно по-дълъг от определения максимален или в 

различна мерна единица от изискуемата, ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка. Важи за всички обособени позиции. 

 

   3. Показател „Ц” - Представлява оценка на предложената цена за 

изпълнение предмета на обществената поръчка по съответната обособена позиция 

от участника, допуснат до оценка, и се формира по следната формула: 

Ц = (Цмин. / Цучастник) х 60 

където: 

Цмин - предложена най-ниска цена за изпълнение предмета на поръчката по 

съответната обособена позиция; 

Цучастник - предложена цена за изпълнение предмета на поръчката по 

съответната обособена позиция от съответния участник. 

Максимален брой точки по показателя са 60 точки. 

 

Забележка: Цената, предложена от участника в лева без ДДС по 

съответната обособена позиция трябва е с положителни цифри, със закръгление до 

втората цифра след десетичния знак и следва да включва всички разходи, свързани с 

качественото и точно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват, съгласно 

Техническа спецификация. 

 

При изготвяне на ценовите предложения, участниците трябва да се 

съобразят с прогнозната - максимално допустима стойност по съответната 

обособена позиция. 
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Забележка: Участник, предложил цена, по висока от прогнозната стойност по 

съответната обособена позиция от настоящата обществена поръчка, ще бъде отстранен 

от участие в процедурата. 

Ценовите предложения се проверяват от комисията, за да се установи, че са 

подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие 

в процедурата. На този етап всяко предложение ще бъде предложено за отстраняване от 

Комисията, ако са допуснати аритметични грешки или пропуски или несъответствия в 

ценовите предложения. 

 

Комплексната оценка на офертите 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от 

оценките на офертата по следните три показателя: 

Показател „Срок за изпълнение” (С1) с максимален брой точки 20 от общата 

комплексна оценка по съответната обособена позиция. 

Показател „Гаранционен срок” (С2) с максимален брой точки 20 от общата 

комплексна оценка по съответната обособена позиция. 

Показател „Предложена цена” (Ц) с максимален брой точки 60 от общата 

комплексна оценка по съответната обособена позиция.  

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

 КО = С1 + С2 + Ц 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

С1 е оценката по показателя „Срок за изпълнение” на участника. 

С2 е оценката по показателя „Гаранционен срок” на участника 

Ц е оценката по показателя „Предложена цена” на участника. 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с 

точност до втория знак след десетичната запетая. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

При констатирани необичайно благоприятни оферти ще бъде приложен чл. 

72 от ЗОП. 

 


