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ІІІ. Критерии. Показатели. Методика за оценка и класиране на офертите 

 
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане 

„оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП 

 

Оценка на офертите 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички, допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

Офертите се класират по низходящ ред на получената комплексна оценка, изчислена на 

база на определените показатели, като на първо място се класира офертата с най-висока 

комплексна оценка. 

 

Комплексна оценка на офертите 

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

офертата по следните два показателя: 

К1 – Срок на изпълнение – тежест - 30% 

К2 - Предложена цена - тежест - 70 % 

 

Комплексна методика за оценка на офертите:  

                         К= 0.3ХК1 + 0.7ХК2 , където:  

 

Оценката на всяко предложение по критерий „Срок на изпълнение” /К1/ се    изчислява 

по формулата: 

Ссрок изп. =   Срок  мин  х 100 

                           Срок инд                  , където: 

 

Срок изп. – оценка на оценявания участник 

Срок мин -   най-кратък предложен срок на изпълнение 

Срок инд  -  срока предложен от оценявания участник 

 

 Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 1 "Доставка на система ефектно 

осветление" не може да бъде по-кратък от 5 календарни дни; 

 Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 2 "Доставка на озвучителна система"  

не може да бъде по-кратък от 7 календарни дни; 

 Срокът за изпълнение на Обособена позиция № 3 "Актуализация на изкуствено 

осветление" не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни; 

 

Крайният срок за изпълнение на настоящата поръчка е 6 месеца. 
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Предложеният срок за изпълнение следва да бъде цяло число. 

 

Оценката на всяко ценово предложение /К2/ се изчислява по формулата: 

Цинд =  Ц мин  х 100 

Ц инд           , където: 

 

Цинд – оценката на оценявания участник по критерий „цена” 

Цмин – най-ниска предложена цена 

Цинд -  цената предложена от оценявания участник 

 

Максималната стойност на комплексната оценка (КО) е 100 точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до 

втория знак след десетичната запетая. 

 


