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„МОРСКИ РИБОЛОВ - НЕСЕБЪР“ ООД 

АДБФП: МДР-4П-01-32/09.08.2017 

 

МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В процедура „Избор с публична покана“ с предмет: 

 

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване по проект „Изграждане и 

оборудване на цех за въздушно замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ 

ООД“, договор № МДР–4П–01–32/09.08.2017: 

 

1. Охладителен контейнер с транспортна лента - 1 бр. 

2. Транспортна лента с глазиращо устройство - 1 бр. 

3. Линия за дозиране и пакетиране - 1 бр. 

4. Термо - трансферен принтер - 1 бр.“ 

 

В съответствие със ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., чрез настоящата методика за 

изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, при 

критерий за оценка „Оптимално съотношение качество - цена“. 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 

оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително определените показатели. 

Всички оферти, които отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие, 

ще бъдат допуснати до разглеждане, оценяване и класиране, съгласно посочените по–долу 

показатели и съобразно следната методика: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 100 Т ц. 

2. Техническо съответствие – П 2 70 % (0,70) 100 Т т.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 
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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.  

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30. 

 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 

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

предложена цена по следната формула: 

 

                                             С min 

            Т ц  = 100   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 

 „100” е максималните точки по показателя; 

 „Cmin” е най-ниската предложена цена; 

 „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц.   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 – „Техническо съответствие”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло - 0,70. 

 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които постига/т най–пълно 

съответствие с поставените от възложителя изисквания за техническо съответствие на 

оборудването. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките 

посочени в таблицата по-долу. 

 

Технически параметър Наличие Точки 
1 2 3 

(1) Охладителен контейнер с транспортна лента - 1 бр.  

Сферичен кран за източване на 

водата ≥ 2 броя 

Да 2 т. 

Не 0 т. 



 

 

Този документ е създаден по проект № BG14MFOP001-5.004-0023-C01 „Изграждане и оборудване на цех за въздушно 

замразяване на дребна риба в „Морски риболов - Несебър“ ООД“, бенефициент: „Морски риболов - Несебър“ ООД. 
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Програма за морско дело и рибарство” 2014 - 2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Морски риболов - Несебър“ ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, 

че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

3 

Наличие на 2 отделни входа за 

охладена вода, за възможно 

захранване от различни 

източници 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Метална завеса за задържане на 

леда на входа на елеватора 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкция от тръби с дюзи за 

допълнително поливане на 

продукта при качване на 

елеватора 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Допълнителна окомплектовка на 

Хоризонтален мултибелт 

конвейер – странични водачи, 

предпазни капаци – долни, 

входяща разпределяща фуния 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкцията на всички 

конвейери от транспортната 

система е от неръждаема стомана 

AISI 304 (или еквивалент) 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Всички лагерни тела и ленти на 

транспортната система имат 

сертификат за допир с храни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазни капачки при 

редукторите на лагерните тела на 

задвижванията 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Отваряеми странични 

ограничители за конвейерите, в 

случаите при които е необходимо 

да има странични ограничители 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкция с намалени 

хоризонтални повърхности за 

предотвратяване на зъджането на 

прах и продукт при конвейери с 

модулна лента 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазна система от аварийни 

стопове 

Да 1 т. 

Не 0 т. 

 

(2) Транспортна лента с глазиращо устройство - 1 бр. 
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Допълнителна окомплектовка на 

хоризонталния конвейер със 

странични водачи, предпазни 

капаци долни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Два броя изходящи улея и 

конусовиден разпределител за 

разделяне на потока продукт от 

ширината на конвейера 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Механични клапи за 

отваряне/затваряне на изходите 

на улеите 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Допълнителна окомплектовка на 

реверсивния конвейер със 

странични водачи и предпазни 

капаци – долни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Зона за ръчно пълнене на кашони 

към реверсивния конвейер с 

механична клапа тип „рамо“ и 

изходящ улей 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкция на реверсивния 

конвейер – самоносеща,  от 

квадратни профили с 

регулируеми колела  минимум в 

диапазона ±50 мм 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкцията на всички 

конвейери от транспортната 

система е от неръждаема стомана 

AISI 304 (или еквивалент) 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Всички лагерни тела и ленти на 

транспортната система имат 

сертификат за допир с храни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазни капачки при 

редукторите на лагерните тела на 

задвижванията 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Отваряеми странични 

ограничители за конвейерите, в 

случаите при които е необходимо 

да има странични ограничители 

Да 2 т. 

Не 0 т. 
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Конструкция с намалени 

хоризонтални повърхности за 

предотвратяване на зъджането на 

прах и продукт при конвейери с 

модулна лента 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазна система от аварийни 

стопове 

Да 1 т. 

Не 0 т. 

 

(3) Линия за дозиране и пакетиране - 1 бр. 
 

Обособени участъци за вход и 

изход на наклонения елеватор 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Плавно регулиране на скоростта 

на наклонения елеватор минимум 

в диапазона от 10 до 30 м/мин. 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Допълнително оборудване на 

елеватора със странични водачи 

и предпазни капаци – долни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Плавно регулиране на скоростта 

на лентата на хоризонталния 

крос конвейер минимум в 

диапазона от 10 до 30 м/мин. 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Дозатор с ниска  консумация на 

електро енергия ≤ 1,7 kw 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Отделно управление на дозатора 

с меню на български език 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Дозатор с възможност за 

запаметяване на ≥ 200 различни 

програми 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Дозатор с възможност за работа 

при температури минимум в 

диапазона от 0⁰ до +40⁰ С 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Дозаторът има възможност за 

автоматична настройка на 

амплитудата и времето за 

вибрация на радиалните 

захранващи улеи 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Опаковъчна машина с цветен Да 2 т. 
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сензорен дисплей за управление Не 0 т. 

Опаковъчна машина с широко 

отварящи се предни и странични 

врати 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Опаковъчна машина с въздушно 

охлаждане на  напречните 

челюсти 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Полиуретанова лента на 

наклонения изходящ конвейер с 

увеличено сцепление 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Въртяща маса с предпазен капак 

за зоната при двигателя 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Скорост на въртене на въртящата 

маса ≥ 8 об./мин. 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Табло за управление с меню на 

български език 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Табло за управление с токови 

защити 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкцията на всички 

конвейери от транспортната 

система е от неръждаема стомана 

AISI 304 (или еквивалент) 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Всички лагерни тела и ленти на 

транспортната система имат 

сертификат за допир с храни 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазни капачки при 

редукторите на лагерните тела на 

задвижванията 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Отваряеми странични 

ограничители за конвейерите, в 

случаите при които е необходимо 

да има странични ограничители 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Конструкция с намалени 

хоризонтални повърхности за 

предотвратяване на задържането 

на прах и продукт при конвейери 

с модулна лента 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Предпазна система от аварийни Да 1 т. 
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стопове Не 0 т. 

 

(4) Термо - трансферен принтер - 1 бр. 
 

Система за пестене на лентата Да 2 т. 

Не 0 т. 

Пълен набор „true type“ 

шрифтове и символи 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Отпечатване на реално време и 

срок на годност 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

Индикация в реално време за 

оставащото количество лента 
Да 2 т. 

Не 0 т. 

Индикация за скъсана или 

повредена лента 

Да 2 т. 

Не 0 т. 

USB за въвеждане на 

изображения, настройки и 

файлове 

Да 1 т. 

Не 0 т. 

Максимално възможни точки по показател   

„Техническо съответствие” – Т т. с. 

100 точки 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т т. с.   х   0,70 , където: 

 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 

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

офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

 

При оферти с равен брой точки, предимство получава офертата с по–висок брой точки по 

показател  П 2 „Допълнителни технически изисквания“. 

 

При оферти с равен брой точки и по двата показателя, се пристъпва към теглене на 

жребий. 


