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„Филкаб” АД – гр. Пловдив 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТИТЕ 

/ПОКАЗАТЕЛИ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ/ 
 

в процедура за открит избор на изпълнител с предмет: 

 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:  

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

1.3. Мобилни устройства за  дейността в склад – 10 бр.; 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

1.5. Бар код принтери – 3 бр.“ 

 

I. Методика за оценка на офертите 

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. 

са възможни два критерия за оценка на офертите: най-ниска предложена цена и 

икономически най-изгодна оферта.  

„Филкаб” АД ще прилага критерий „Икономически най-изгодна оферта”, 

където 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. 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да 

се определи начина, по който ще се извърши оценяване на офертите с цел обективен 

избор икономически най-изгодната оферта. При определяне на индивидуалните 

показатели в избрания критерий, възложителят се е съобразил с предмета, с характера, 

с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки предварително определен 

показател, възложителят е определил максимално възможния брой точки и 

относителната му тежест.  

 Само кандидат, чиято оферта отговаря на посочените от Възложителя 

задължителни изисквания и технически показатели (представени в пояснителния 

документ по чл.15, ал.1 от ПМС 55/12.03.2007г.) за изпълнение предмета на 
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процедурата, или предложили изпълнение с по-добри показатели, се допуска до по-

нататъшна оценка. 

Оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя и/или 

непокриващи минималните технически изисквания не се допускат до оценка. 

Оферти за оборудване, чийто технически характеристики са под 

минимално изискуемите (задължителните минимални технически 

характеристики) съгласно посочените в пояснителния документ и техническата 

спецификация, ще бъдат отхвърлени по административен критерий.  

Класирането на офертите, които отговарят на обявените от Възложителя 

условия и бъдат допуснати до разглеждане, се извършва на база получената от всяка 

оферта „комплексна оценка“ - КО по определените показатели, представени по долу.  

На първо място се класира оферта с най-голяма комплексна оценка - КО. 

Максималният възможен брой точки за всеки показател е 10. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите на комплексната оценка 

(КО) на офертата. 

 

 

II. Определяне на Комплексната оценка (КО)  

 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия, ще 

бъдат оценявани по критерия „Икономически най-изгодна оферта”  в процедура открит 

избор за  „Доставка и въвеждане в експлоатация на специализирано оборудване:  

1.1. Сървър ERP система – 2 бр.; 

1.2. Сървър система за мобилни устройства – 1 бр.; 

1.3. Мобилни устройства за дейността в склад  – 10 бр.; 

1.4. Мобилна инфраструктура в склад – 1 бр.; 

1.5. Бар код принтери – 3 бр.“, 

при следните показатели за определяне на комплексната оценка:  

1. Предложена цена; 

2. Предложен гаранционен срок; 

3. Предложено време за реакция при повреда; 

4. Срок на доставка на резервни части;  

5. Време за отстраняване на повреда;  

6. Предложен срок за  извънгаранционна поддръжка 

 

№ 

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 Тц 

2 Предложен гаранционен срок – П2 

(посочен в месеци) 
25 % (0,25) 10 Тг.с. 
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3 Предложено време за реакция при 

повреда – П3 

(посочено в астрономически часове) 

5 % (0,05) 10 Тв.р.п. 

4 Срок на доставка на резервни части- 

П4 

(посочен в астрономически часове)  

15 % (0,15) 10 Тд.р.ч. 

5 Време за отстраняване на повреда – 

П5 

(посочено в астрономически часове) 

15 % (0,15) 10 То.п. 

6 Предложен срок за 

извънгаранционна поддръжка – П6 

(посочен в месеци) 

10 % (0,10) 10 Ти.г.п. 

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.  

 

1. Предложена цена на оценяваното предложение за изпълнение предмета 

на процедурата с включени всички разходи без ДДС (П1) – максимален 

брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 

Максималния брой точки (10 точки) получава офертата с предложена най-ниска 

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

предложена цена по следната формула: 

Тц = 10 х Цmin / Цn, където: 

 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Цmin” е най-ниската предложена  цена; 

 „Цn” е предложената цена на n-тия участник. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П1 = Тц х 0,30, където: 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Предложените от кандидатите срокове и време (показатели П2; П3; П4; 

П5 и П6) трябва да бъдат еднакво посочени за всички компоненти от 

оборудването, предмет на доставка по настоящата процедура. 

Поради факта, че предлаганото оборудване ще се използва за осигуряването на 

работата на ERP система, ключово важно за системата е всички компоненти да работят 

надеждно. При проблем в някой от компонентите, независимо кой, цялата система 

става неизползваема и води до загуби за бизнеса. Затова приемаме, че за всички 

компоненти от специализираното оборудване, предложените от кандидатите срокове и 

време трябва да бъдат еднакви. 
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2. Предложен гаранционен срок на предлаганото оборудване (П2) – 

максимален брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка 

– 0,25. 

Предложеният от кандидата гаранционен срок (посочен в месеци) не може да бъде 

по-малък от посочения в изискванията на бенефициента, заложени в техническата 

оферта от документацията по процедурата.  

Максималния брой точки (10 точки) получава офертата с предложен максимален 

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

максималния предложен гаранционен срок по следната формула: 

Тг.с. = 10 х Тг.с.n / Тг.с.mах., където: 

 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Тг.с.n” е предложен гаранционен срок на n-тия участник; 

 „Тг.с.mах.” е максималният предложен гаранционен срок. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П2 = Тг.с. х 0,25,където: 

 „0,25” е относителното тегло на показателя. 

 

 

3. Предложено време за реакция при повреда – (П3) максимален брой 

точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,05. 

Предложеното от кандидата време за реакция при повреда (посочено в 

астрономически часове) не може да бъде по-голямо от посоченото в изискванията на 

бенефициента, заложени в техническата оферта от документацията по процедурата.  

Максималния брой точки (10 точки) получава офертата с предложено минимално 

време за реакция при повреда. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към минималния предложен срок по следната формула: 

Тв.р.п. = 10 х Тв.р.п.min. / Тв.р.п.n, където: 

 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Тв.р.п.min.” е минималното време за реакция при повреда; 

 „Тв.р.п.n” е предложено време за реакция при повреда на n-тия участник. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П3 = Тв.р.п. х 0,05,където: 

 „0,05” е относителното тегло на показателя. 

 

 

4. Предложен срок на доставка на резервни части (П4) – максимален брой 

точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,15. 

Предложеният от кандидата срок за доставка на резервни части (посочен в 

астрономически часове) не може да бъде по-голям от посочения в пояснителния 

документ от документацията по процедурата. Максималния брой точки (10 точки) 

получава офертата с предложен минимален срок на доставка. Точките на останалите 
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участници се определят в съотношение към минималния предложен срок по следната 

формула: 

Тс.д.р.ч. = 10 х Тс.д.р.ч.min. / Тс.д.р.ч.n, където: 

 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Тс.д.р.ч.min.” е минималният предложен срок на доставка на резервни 

части; 

 „Тс.д.р.ч.n” е предложен срок на доставка на резервни части на n-тия 

участник. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П4 = Тс.д.р.ч. х 0,15, където: 

 „0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

 

5. Предложено време за отстраняване на повреда – П5- максимален брой 

точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,15. 

Предложеното от кандидата време за отстраняване на повреда (посочено в 

астрономически часове) не може да бъде по-голямо от посоченото в пояснителния 

документ от документацията по процедурата.  

Максималния брой точки (10 точки) получава офертата с предложено 

минималното време за отстраняване на повреда. Точките на останалите участници се 

определят в съотношение към минималното време за отстраняване на повреда по 

следната формула: 

Тв.о.п. = 10 х Тв.о.п. min. / Тв.о.п., където: 

 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Тв.о.п. min.” е минималното време за отстраняване на повреда; 

 „Тв.о.п. n” е предложеното време за отстраняване на повреда на n-тия 

участник. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П5 = Тв.о.п. х 0,15, където: 

 „0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

 

6. Предложен срок за извънгаранционна поддръжка (П6) – максимален 

брой точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,10. 

Предложеният от кандидата срок за извънгаранционна поддръжка (посочен в 

месеци) не може да бъде по-малък от посочения в изискванията на бенефициента, 

заложени в техническата оферта от документацията по процедурата.  

Максималния брой точки (10 точки) получава офертата с предложен максимален 

срок за извънгаранционна поддръжка. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение към максималния предложен срок за извънгаранционна поддръжка по 

следната формула: 

Ти.г.п. = 10 х Ти.г.п.n / Ти.г.п.mах., където: 
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 „10” е максималният брой точки по показателя; 

 „Ти.г.п.n” е предложен срок за следгаранционна поддръжка на n-тия 

участник; 

 „Ти.г.п.mах.” е максималният предложен срок за извънгаранционна 

поддръжка. 

Точките по показателя се получават по следната формула: 

П6 = Тг.с. х 0,10,където: 

 „0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

 

 

Комплексната оценка (КО) за всеки участник се образува като сбор от сумите от 

точките по шестте показателя, изчислени по съответната формула.  

Комплексната оценка (КО) на офертата на всеки участник се изчислява по 

формулата: 
 

КО = П1 + П2 + П3+ П4 + П5+ П6 

 


