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Проект  „Енергийна ефективност в Лукспак ЕООД“ по договор BG16RFOP002-3.001-0593, финансиран от 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие. 

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Процедура за избор с публична покана с предмет: Доставка на ново производствено 

оборудване: 

Обособена позиция 1 Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии 

/капак и основа/  

Обособена позиция 2 Автомат за производство на твърди сгъваеми каширани кутии 

/облекло/  

Обособена позиция 3 Автомат за щанцоване и изрязване на канали в мукава  

Обособена позиция 4 Книговезки нож с програмно управление  

Обособена позиция 5 Машина за слепване на ъгли с лента 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ 

НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В провежданата процедура за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-

изгодната оферта, която включва Оптимално съотношение качество-цена. 

 

При определяне на изпълнител, чрез посочения критерий „Оптимално съотношение 

качество-цена“, класирането на допуснатите до участие оферти ще се извърши на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните 

оценки по предварително определените показатели.  

 

Показателите за оценка на офертите и съответните им относителни тегла в комплексната 

оценка, са както следва: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 30 % (0,30) 10 Т ц 

2. Срок за изпълнение – П2 10 % (0,10) 10 Т с 

3. Време за реакция – П3 20 % (0,20) 10 Т в.р. 

4. Време за отстраняване на повредата – П4  20 % (0,20) 10 Т в.о.п. 

5. Гаранционен срок – П5 20 % (0,20) 10 Т г.с. 
 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е 

посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното 

обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30.  
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Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Стойността на първия показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – “Срок за изпълнение”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 

0,10. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложен най-кратък 

срок за изпълнение. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

краткия предложен срок по следната формула: 

                                             С min 

            Т с  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-краткия предложен срок; 

 „Cn ”е срокът на n-я участник. 

 

Стойността на втория показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П 2 =  Т с   х   0,10, където: 

 

 „0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

Предложеният срок за изпълнение следва да бъде в календарни дни, да не е по-кратък от 10 

дни и по-дълъг от 120 дни. Не се допускат дробни числа. Предложения, които не отговарят 

на посочените условия ще бъдат отстранени. Срокът започва да тече от датата на влизане в 

сила на договора за доставка и приключва с пускането на актива в експлоатация.  

 

 

Показател 3 – “Време за реакция”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 

0,20. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложен най-кратък 

срок за реакция при възникнали дефекти и/или повреди. Точките на останалите участници се 

определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула: 
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                                             С min 

            Т в.р.  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-краткия предложен срок; 

 „Cn ”е срокът на n-я участник. 

 

Стойността на третия показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П 3 =  Т в.р.   х   0,20, където: 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Предложеният срок за реакция (време за реакция) следва да бъде в цели часове, да не е по-

кратък от 1 час и по-дълъг от 48 часа. Не се допускат дробни числа. Предложения, които не 

отговарят на посочените условия ще бъдат отстранени. Срокът започва да тече от момента на 

получаване на уведомление за настъпили дефекти и/или повреди по факс или електронна поща, 

удостоверени с разписка или доклад за получаването му.  

 

Показател 4 – “Време за отстраняване на повреди”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,20. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложен най-кратък 

срок за отстраняване на възникнали дефекти и/или повреди. Точките на останалите участници 

се определят в съотношение към най-краткия предложен срок по следната формула: 

                                             С min 

            Т в.о.п.  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmin” е най-краткия предложен срок; 

 „Cn ”е срокът на n-я участник. 

 

Стойността на четвърти показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П 4 =  Т в.о.п.   х   0,20, където: 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Предложеният срок за отстраняване на повреди следва да бъде в цели часове, да не е по-кратък 

от 1 час и по-дълъг от 72 часа Не се допускат дробни числа. Предложения, които не отговарят 

на посочените условия ще бъдат отстранени. Срокът започва да тече от момента на 

констатиране на дефект и/или повреда, което се удостоверява с двустранно подписан протокол 

от страна на възложителя и избрания изпълнител. 

 

Показател 5 – “Гаранционен срок”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 

0,20. 
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Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложен най-дълъг 

гаранционен срок. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

дългия предложен срок по следната формула: 

                                             С n 

            Т г.с.  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C max  

 „10” е максималните точки по показателя ; 

 „Cmах” е най-дългият предложен срок; 

 „Cn ”е срокът на n-я участник. 

 

Стойността на пети показател на n-я участник се получава по следната формула: 

 

П 5 =  Т г.с.   х   0,20, където: 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Предложеният гаранционен срок на доставеното оборудване следва да бъде в години и да не е 

по-кратък от 5 година и по-дълъг от 20 г. Не се допускат дробни числа. Предложения, които не 

отговарят на посочените условия ще бъдат отстранени. Срокът започва да тече от момента на 

подписване на финален приемо-предавателен протокол за доставка на оборудването. 

 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4 + П 5   
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „ЛУКСПАК“ ЕООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган 
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