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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
към покана с изх. №01  от 07.01. 2013г. относно избор на изпълнител на обществена 
поръчка за доставка  по реда на Глава осма  „а” от ЗОП – чрез публична покана 
 

 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 
Настоящата методика описва начина на оценка и класиране на 

участниците в обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на течни 
горива за  транспорт (бензин А 95H, бензин А 98Н, дизелово гориво и автогаз) 
за моторните превозни средства на Община Смолян, чрез периодична покупка 
от търговски обекти (бензиностанции) чрез карти за безкасово заплащане.“ 

 
 

 І. Оценката и класирането на участниците  се извършва общо за всеки вид 
гориво. 
 

1.1. Критерий за оценка на офертите е „най-ниска цена“. 
 

Цената, която представя конкретния участник се формира по следния начин:    
 
Участникът следва да посочи цената на колонка за 1 литър за всеки вид гориво, 
включен в предмета на настоящата обществена поръчка в търговския обект 
(бензиностанция) на участника в гр.Смолян, за последните 30 /тридесет/  
календарни дни, считано от датата на Публичната покана № 01 от 07.01.2013г., 
т.е. от 07.01.2013г. до 08.12.2012г. От тези цени следва да се образува и посочи 
средната цена, върху която се посочва отстъпката в стотинки и се отбелязва 
крайната цена, която ще участва в оценката и класирането на офертите. 
Цената на горивото се посочва без включен ДДС. 
 
Формула за изчисляване:  
Цср – Ост = Цкр 
 
Цср- средната цена в търговския обект (бензиностанция) на участника в 
гр.Смолян, образувана от цената на 1 литър гориво без ДДС на колонка за 30 
/тридесет/ календарни дни назад, считано от датата на Публичната покана, т.е. 
от 07.01.2013г. до 08.12.2012г.  
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Ост – отстъпка в стотинки за 1 литър от всеки вид гориво, включен в предмета 
на настоящата процедура. Тази отстъпка остава непроменена за целия период 
на договора. 
Цкр- получената крайна цена. 
 
По тази формула се изчислява Цкр за всеки вид гориво. 
 

1.2. Обща комплексна оценка 
 
Общата комплексната оценка (КО) на офертата на участника за всички видове 
горива е: 
 
КО = (Цкр за бензин А95Н + Цкр за бензи А98Н + Цкр за дизелово гориво + 
Цкр за автогаз) /. 
 
На първо място се класира участникът с най-малката комплексна оценка. 
 
Ако има участници с еднаква комплексна оценка, комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител измежду класираните на първо 
място оферти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


