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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА. 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

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 „ТП” (Техническо предложение) - 60 точки   

         Показател „Ц”   (Предложена цена) - 40 точки 

 

Показател ТП - „Техническо предложение“ 

Подпоказател  Технически 

характеристики 

Брой точки 

Т1 - Работен обем на 

двигателя 

Работен обем не по-малко 

от 4000 (см3) 

Работен обем = 4000 см3 – 10 т. 

Работен обем > 4001 см3 – 15 т. 

Т2 - Въртящ момент на 

двигателя 

Въртящ момент не по-

малко от 500 Nm 

Въртящ момент = 500 Nm – 5 т. 

Въртящ момент > 501 Nm – 10 

т. 

Т3 - Диференциал С ограничено приплъзване 

или отворен диференциал 

Включен Диференциал с 

ограничено приплъзване – 10 т. 

Отворен диференциал – 5 т. 

Т4 - Дебит на 

хидравличната помпа 

Минимум 160 л./мин. Дебит на хидравличната помпа 

= 160 л./мин. - 10 т. 

Дебит на хидравличната помпа 

> 160 л./мин. - 15 т. 

Т5 - Система за 

дистанционна 

диагностика и контрол 

(GPS & GPRS ) на 

параметрите на 

двигателя и машината 

Система изградена от 

завода-производител или 

Система, монтирана от 

търговския представител 

Система на  завода-

производител – 10 т. 

Система на търговския 

представител – 5 т. 

 

 

1. Показател „Техническо предложение“ (ТП) - Представлява оценка на 

предложението за изпълнение на предмета на обществената поръчка от участника, 

допуснат до оценка, и се формира по следната формула: 

Максимален брой точки, които участникът може да получи – 60 т. Оценките на 

офертите по показателя се изчисляват по формулата: 

ТПучастник = Т1+ Т2+ Т3+ Т4+ Т5 

където: 

ТПучастник – оценка на техническото предложение на съответния участник. 
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   2. Показател „Ц” - Представлява оценка на предложената цена за изпълнение 

предмета на обществената поръчка от участника, допуснат до оценка, и се формира по 

следната формула: 

Ц = (Цмин. / Цучастник) х 40 

където: 

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

Цучастник - предложена цена за изпълнение предмета на поръчката от съответния 

участник. 

Максимален брой точки по показателя са 40 точки. 

 

Забележка: Цената, предложена от участника трябва да е в цели положителни 

цифри, със закръгление до втората цифра след десетичния знак и следва да включва всички 

разходи, свързани с качественото 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 на поръчката. 

 

Забележка: Участник, предложил цена, по висока от прогнозната стойност по 

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 „Техническо предложение” (ТП) с максимален брой точки 60 от общата 

комплексна оценка. 

Показател „Предложена цена” (Ц) с максимален брой точки 40 от общата комплексна 

оценка.  

Комплексната оценка на офертите се формира по следната формула: 

 КО = ТП + Ц 

където: 

КО е комплексната оценка на конкретната оферта на участника; 

ТП е оценката по показателя „Техническо предложение“ 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. 

 

 


