
Критерий за оценка, показатели, относителна тежест и методика за 
определяне на комплексната оценка на офертите 

 
При провеждане на процедура по договаряне с публикуване на пояснителен 
документ с предмет: Печат на информационни материали по договор 

BG161PO001/4.2-01/2008/011, съгласно ПМС 55 
 
Постъпилите оферти се оценяват по следните критерии: „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 определените предварително показатели. 

Показателите, избрани за оценка на офертите и съответните им относителни тегла в 
комплексната оценка, са както следва: 

 
Показатели - П Относително 

тегло 
Максимално 
възможен 
брой точки 

Символно 
означение 

1. Предложена цена – П1 50 % (0,50) 100 ТЦ 
2. Срок за печат –П2 50 % (0,50) 100 ТП 
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 са посочени 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.  

 
Методика за оценяване по показатели: 
 
Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,50. 
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: 

 
 
                                       ,  където: 
 
ТЦ

n – е финансовата оценка на n-тия участник 
Pmin – е най-ниската предложена цена. 
Pn – е цената предложена от n-тия участник. 
„100” е максималният брой точки по показателя 
Точките по първият показател на n-тия участник се получават по следната формула: 
 
П1

n = ТЦ
n х 0,50, където  

 
П1

n - са точките по първият показател за n-тия участник 
ТЦ

n – е финансовата оценка на n-тия участник, получена по горната формула. 
„0,50” – е относителното тегло на показателя. 
 
 
 
 
 

ТЦ
n = Pmin х 100 

Pn 



Показател 2 – “Срок за печат”, с максимален брой точки – 100 и относително 
тегло - 0,50 

 
Срок за печат след получаване на заявка от 

бенефициента 
Точки (ТП) 

До 10 работни дни 100 
От 10 до 15 работни дни 60 
От 15 до 20 работни дни 40 
Над 20 работни дни 0 
 Таблица1 
Точките по втория показател на n-тия участник се получават по следната формула: 

 
П2

n = ТП
n х 0,50, където 

 
П2

n - са точките по втория показател за n-тия участник 
ТП

n - са точките получени от n-тия участник в съответствие с Таблица 1. 
„0,50” – е относителното тегло на показателя 
 
Комплексна оценка: 
Комплексната оценка /КО/ на n-тия участник се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  
 
КОn = nП1 + nП2  
 
ОФЕРТАТА ПОЛУЧИЛА НАЙ-ВИСОКА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, СЕ 

КЛАСИРА НА ПЪРВО МЯСТО 
 
 
Оферти, предложили цена по-висока от прогнозната, не подлежат на 

оценяване. 
 


