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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

към покана с изх. № 11  от 19.11.2012г. 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: „Изработка и периодични доставки на 
ковчези за нуждите на Община Смолян “.  

 
 І. Оценката и класирането на участниците  се извършва на база критерия 
за оценка Икономически най-изгодна оферта при представените по-долу 
показатели и методика за оценка: 
 
1.1. Показатели за оценка: 
 
1.1.1 Показател П1 – Оценка на обща единична предлагана цена - тежест в 
комплексната оценка 40%, максимум 40 точки.   
 
1.1.2  Показател П2 – Оценка на предложения срок за заявена доставка в дни -  
тежест в комплексната оценка 30%, максимум 30 точки.  
 
1.1.3  Показател П3 – Оценка на предложения срок за отложено плащане на 
изпълнена доставка в дни - тежест в комплексната оценка 30%, максимум 30 
точки.  
 
Разглеждат се оферти само на участници, които отговарят на 
изискванията на възложителя за допустимост. 
  
 
1.2.1 Показател П1 – Оценка на предложената цена  – максимална стойност 
40т. 

Оценяването на предложената цена се извършва по следната формула: 
   
П1 = Ц min   х   40,  където 
  Ц у 
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Ц min – най-ниската предложена  цена от участник, допуснат до оценка на 
ценовата оферта и класиране. 
Ц у – предложената от участника цена на оценяваната оферта. 
 
Стойността на получената оценка на предложената цена (П1) се закръгля до 
втория знак след десетичната запетая. 
 
1.2.2. Показател П2 - Оценка на предложения срок за доставка – 
максимална стойност 30 т. 

Оценяването на предложения срок за доставка се извършва по следната 
формула: 
 
   
П2 = С min   x   30,  където 
  C у 
С min  е най-краткият предложен срок измежду всички участници. 
С у e срокът за изпълнение предложен от конкретния участник. 
 
Стойността на получената оценка на предложения срок за доставката (П2) се 
закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
  
1.2.3. Показател П3 - Оценка на предложения срок за отложено плащане – 
максимална стойност 30 т. 

Оценяването на предложения срок за отложено плащане се извършва по 
следната формула: 
 
   
П3 = C у    x  30,  където 
    С max     
С у  e срокът на отложено плащане предложен от конкретния участник. 
С max  е най-дългият предложен срок на отложено плащане измежду всички 
участници. 
 
Стойността на получената оценка на предложения срок за отложено плащане 
(П3) се закръгля до втория знак след десетичната запетая. 
 
 
1.3 Обща комплексна оценка 
 
Общата комплексната оценка (КО) на офертата на участника се изчислява по 
формулата: 
 
КО = П1 + П2 + П3 , където 
 
КО е общата комплексна оценка. 
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П1 е оценката на предложената цена. 
П2 е оценката на предложения срок за изпълнение. 
П3 е оценка на предложения срок за отложено плащане. 

Максималната Обща комплексна оценка ( КО ) е 100 точки. 
Ако първите в класирането участници са с равен брой точки, се класира 

на първо място участникът, който е предложил по-ниска цена. Ако по този 
начин не може да се определи икономически най-изгодната оферта, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 
първо място оферти. 

Комисията прилага методиката на оценяване, базираща се на точкова 
система. Класирането на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред въз 
основа посочената методика и показатели. 
 
 

 
 


