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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

в публична покана за избор на изпълнител с предмет: “Доставка и монтаж на машини и 
оборудване в изпълнение на дейност 4 от проекта по 9 обособени позиции:  
ОП 1 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 1 от Одитен доклад - абрихт - 1 бр. 
ОП 2  Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 2 от Одитен доклад - щрайхмус - 
1 бр. 
ОП 3 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 3 от Одитен доклад - форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
ОП 4 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 4 от Одитен доклад - фреза - 1 бр. 
ОП 5 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 5 от Одитен доклад - форматно-
разкройващ циркуляр - 1 бр. 
ОП 6 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 6 от Одитен доклад - CNC 
обработващ център - 1 бр. 
ОП 7 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 7 от Одитен доклад - банциг - 1 
бр. 
ОП 8 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 8 от Одитен доклад - лентов 
шлайф - 1 бр. 
ОП 9 Доставка на оборудване в изпълнение на мярка 9 от Одитен доклад - кантов 
шлайф - 1 бр.» 
 
 

I. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: “ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ 
КАЧЕСТВО – ЦЕНА” 

 
 
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническите оферти на 
кандидатите, комисията проверява дали същите са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата и 
техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата 
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия.  
 
Комисията извършва оценяването по отделно за всяка обособена позиция по следните 
показатели: 
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Показател 
(наименование) 

Символно 
обозначение 

Относителна 
тежест в 

комплексната 
оценка (в %) 

Максимално 
възможна оценка 

(брой точки) 

Предложена цена - П1 А 30% (0,30) 100 
Срок за доставка – П2 Б 20% (0,20) 100 
Гаранционен срок – П3 В 15% (0,15) 100 
Време за реакция при 
повреда с посещение на 
техник – П4 

Г 10% (0,10) 100 

Степен на съответствие – 
П5 

Д 25% (0,25) 100 

 
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва за всяка обособена позиция по 
отделно на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от 
индивидуалните оценки по определените предварително показатели.  

 
       

II. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ 
 
 
1. Показател П1 “Предложена цена”  
Относителна тежест в комплексната оценка – 30%  
Максимален брой точки – 100 
Максимален брой 100 точки получава офертата с предложена най-ниска цена, в лева без 
ДДС.  
Точките на останалите участници се изчисляват по формулата:  
 

П1 = 100 х А min, където: 
      А n 

- „100” е максималните точки по показателя;  
- „А min” е най-ниската предложена цена;  
- „А n” е предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда.  
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2. Показател П2 “Срок за доставка”  
Относителна тежест в комплексната оценка – 20%  
Максимален брой точки – 100 
Максимален брой 100 точки получава офертата с предложен най-кратък срок за доставка, в 
дни.  
Точките на останалите участници се изчисляват по формулата:  
 

П1 = 100 х Б min, където: 
      Б n 

- „100” е максималните точки по показателя;  
- „Б min” е най-краткият предложен срок за доставка, в дни;  
- „Б n” е предложеният срок за доставка от кандидата, чието предложение се разглежда.  
 
3. Показател П3 “Гаранционен срок”  
Относителна тежест в комплексната оценка – 15%  
Максимален брой точки – 100 
Максимален брой 100 точки получава офертата с предложен най-дълъг гаранционен срок, в 
месеци.  
Точките на останалите участници се изчисляват по формулата:  
 

П1 = 100 х В n  , където: 
      В max 

- „100” е максималните точки по показателя;  
- „В mах” е най-дългият предложен гаранционен срок, в месеци;  
- „В n” е предложеният гаранционен срок от кандидата, чието предложение се разглежда.  
 
4. Показател П4 “Време за реакция при повреда с посещение на техник”  
Относителна тежест в комплексната оценка – 10%  
Максимален брой точки – 100 
Максимален брой 100 точки получава офертата, в която са предложени най-добри условия за 
време за реакция при повреда на място в производствената база на Мебел-М ЕООД.  
За всяка офертата точките по този показател се присъждат спрямо точките в следната 
таблица: 
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Показател 
Предложено време за 
реакция при повреда с 
посещение на техник 

Брой точки  

Време за реакция при 
повреда с посещение на 

техник 

= 12 часа 100 точки 

> 12 часа ≤ 24 часа 60 точки 

>  24 часа ≤ 36 часа 40 точки 

> 36 часа = 48 часа 20 точки 
 
5. Показател П5 “Степен на съответствие”  
Относителна тежест в комплексната оценка – 25%  
Максимален брой точки – 100 
Максимален брой 100 точки получава офертата, в която е налице пълно съответствие с 
минималните технически и функционални характеристики съгласно посочените в следната 
таблица: 
Обособена 
позиция, 
№ 

Наименование 
на ДМА 

Минимални технически и 
функционални 
характеристики 

Точки по съответния 
допълнителен 

технически параметър 

1 Aбрихт 

Спирален рендосващ вал с 
минимум 2 (две) спирали  50 

Дължина на работната маса  
≥2200мм  30 

Ширина на работната маса ≥ 
410мм 20 

2 Щрайхмус  

Спирален рендосващ вал с 
минимум 2 спирали  50 

Електронен контрол на 
позицията по височина  30 

Максимална дълбочина на 
отнемане ≥ 8мм 20 

3 
Форматно-
разкройващ 
циркуляр 

Микро-регулиране на 
успоредния линеал  20 

Плъзгаща маса (каретка) с 
ролкови лагери 80 

4 Фреза  

Моторизирана настройка на 
височината и наклона на 
шпиндела 

20 

Плъзгаща маса (каретка) с 
ролкови лагери  50 
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Бързо-сменяем шпиндел   30 

5 
Форматно-
разкройващ 
циркуляр 

Подрезвач с независим мотор  10 
Плъзгаща маса (каретка) с 
ролкови лагери  80 

Микро-регулиране на 
успоредния линеал 10 

6 
CNC 
обработващ 
център 

Размери на работния плот 
>2500/1250/85мм  5 

Защитна кабина за намаляване 
на необходимата площ за 
инсталация на машината  

30 

Контролиран сгъстен въздух за 
всяка от конзолите  10 

Активиране и деактивиране на 
сгъстен въздух и вакуум за 
всяка конзола отделно  

10 

Интерполираща 4-та ос за 
работа с агрегати  5 

Вакуумна система с капацитет 
>90 м3/ч  10 

Нестинг-маса за монтаж върху 
конзоли 30 

 
7 Банциг  

Диаметър на маховика (водещо 
колело) ≥ 710мм  20 

Скорост на лентата ≥ 21м/сек  10 
Керамични направляващи на 
банциговата лента 70 

8 Лентов шлайф 

Моторизирана на настройка на 
шлайфащата маса по височина  50 

Осветление на работната 
повърхност 50 

9 Кантов шлайф  

Дължина на лента ≥ 2200мм  10 
Осцилация на лента чрез 
независим мотор  30 

Наклон на работната маса 90°-
45°  10 

Устройство за шлайфане на 
фурнир 50 

 
Точките по показателя за всяка обособена позиция се изчисляват по отделно, като сума от 
точките, посочени в таблицата.  
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III. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ВСЕКИ УЧАСТНИК 

 
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник за съответната обособена позиция, за която е 
подадена оферта, се получава като сума от оценките на офертата по всички показатели, 
изчислени по формулата:  
 

КО = (П1 х 30%) + (П2 х 20%) + (П3 х 15%) + (П4 х 10%) + (П5 х 25%) 
 
Всички получени суми се закръглят до втори знак след десетичната запетая, на всеки 
завършен етап от изчисленията (завършен етап от изчисление – крайна сума, получена от 
прилагането на формула).  
 
Кандидатът, получил най-висока комплексна оценка (КО) се избира за изпълнител на 
доставката. 
 
1. В случай, че двама или повече кандидати в процедурата получат равни КО, за изпълнител 
се избира кандидатът, който предлага по-ниска цена.  
2. В случай, че и цените са еднакви, за изпълнител се избира кандидатът, който има по-
висока оценка по показател “Гаранционен срок”.  
3. В случай, че и по показател “Гаранционен срок” са еднакви, за изпълнител се избира 
кандидатът, който е предложил по-кратък “Срок на доставка”.  
4. В случай, че и по показател “Срок на доставка” са еднакви, за изпълнител се избира 
кандидатът, чиято оферта е получила по-голям брой точки по показател “Степен на 
съответствие”.  
 
В случай, че и точките по показател “Степен на съответствие” са равни, изпълнителят се 
определя чрез публичен жребии.  
 


