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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 г. - Замразител - 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 

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.  
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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. Точките по показателя за всяка 

оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1. 

 

 

Таблица № 1 за показател П 2: 

 

Техническо съответствие Параметри Точки 
1 2 3 

Широчина на лентата ≥ 900 мм 
Да 10 т. 

Не 0 т. 

Въздушен пулсатор на първата 

лента, за отделяне на продуктите 

и спомагане на индивидуалното 

шоково замразяване. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 
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Удължени въздушни модулатори. 
Да 10 т. 

Не 0 т. 

Вибрационен модул на входящия 

конвейер, с настройване на 

височината. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 

Наличие на 2 последователни 

пластмасови ленти за 

индивидуално бързо замразяване. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 

Входящи и изходящи модули от 

неръждаема стомана и  

настройваеми странични тави от 

неръждаема стомана. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 

Платформа от неръждаема 

стомана за достъп откъм 

входящия модул на системата. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 

Водни клапи за дефростиране на 

изпарителите и изплакване на 

лентите. 

Да 10 т. 

Не 0 т. 

Ревизионни врати с отопление. 
Да 10 т. 

Не 0 т. 

Под от неръждаема стомана. 
Да 5 т. 

Не 0 т. 

Електрическо табло от 

неръждаема стомана. 

Да 5 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. 

 



 

 

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. 

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 се престъпва към теглене на жребий. 


