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становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 

 

По процедура за избор на изпълнител с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на Система за стерилно производство на лекарства в течна форма:  

  1.Система за вода за инжекции, включваща апарат за обратна осмоза и 

дестилатор - 1 брой;  

  2.Вакуумен хомогенизатор - 1 брой; 

  3.Двоен микрофилтър - 1 брой;  

  4.Съд за съхранение на чистата продукция - 1 брой; 

  5.Машина за миене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  6.Апарат за сушене на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 брой; 

  7.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета с ламинарно покритие - 1 

брой;     

  8.Машина за поставяне на алуминиеви капачки с ламинарно покритие - 1 брой;     

  9.Двупроходен вакуумен автоклав - 1 брой;  

10.Машина за пълнене и гумиране на стъклени шишета - 1 брой;  

11.Машина за поставяне на алуминиеви капачки - 1 брой.     

 

По проект „Инвестиции в специализирано производство”съгласно ДБФП 

№BG16RFOP002-2.001-0982-C01, с финансовата подкрепа на Европейския фонд за 

регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 

2014-2020 г., процедура BG16RFOP002-2-001 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП”. 

 

 В провежданата процедура за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ за 

оценка на офертите ще бъде прилаган критерият „Икономически най-изгодна оферта”. За 

изпълнител се определя участникът, прдложил икономически най-изгодна оферта, която 

включва критерият: „Оптимално съотношение качество-цена”. 

При този метод за оценка, класирането на допуснатите до участие оферти ще се 

извършва на база получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО), като сума от 

индивидуалните оценки по предварително определените показатели. 

Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната 

последователност: основен критерий е наличността, валидността и пълнотата на 

представените от кандидата документи и материали.. 

Получените предложенията, които не отговарят на минималните технически 

характеристики на оборудването в документацията за участие в процедурата се 

остраняват от Комисията и не се оценяват.  

Методиката посочена по-долу, ще бъде приложена сгласно критерият „Оптимално 

съотношение качество-цена”, по следните показатели: 
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Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 10 Т ц 

2.Предложен срок на доставка – П 2 30 % (0,30) 10 Т с.д. 

3.Време за реакция при повреда - П 3 40 % (0,40) 10 Т в.р. 
 

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.  

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

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

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

� „10” е максималните точки по показателя ; 

� „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

� „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

� „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – „Предложен срок на доставка”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за 

доставка (в календарни месеци), определено в офертата – 10 точки.  Срокът за доставка по-

кратък от 5 (пет) месеца или 150 (сто и петдесет) календарни дни се счита за 
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нереалистичен, имайки предвид изискванията за доставка. Бенефициентът има право да 

поиска допълнителна обосновка и доказателства за правилното определяне на срока на 

доставка/ изпълнение. При отклонение на предложения срок за изпълнение под 

минималния срок на кандидата няма да бъдат присъждани точки по този показател. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

предложен срок на доставка по следната формула:  

                                              

С min 

            Т с.д.  = 10   х    -----------------, където: 

                                                 C n  

� „10” е максималните точки по показателя ; 

� „Cmin” е най-краткият предложен срок на доставка в месеци ; 

� „Cn ”е срок на доставка в месеци  на n-я участник. 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т с.д.   х   0,30, където: 

 

� „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Време за реакция при повреда”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,40.  

 

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за 

реакция при повреда (в астрономически часове) – 10 точки. Време за реакция при повреда 

по-кратко от 2 (два) часа се счита за нереалистично, имайки предвид местоположението на 

обекта за доставка. Бенефициентът има право да поиска допълнителна обосновка и 

доказателства за правилното определяне на времето за реакция при повреда. При 

отклонение на предложеното време за реакция при повреда, под минималното, на 

кандидата няма да бъдат присъждани точки по този показател. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-кратко време за 

реакция (в астрономически часове) по следната формула: 

             

                                       С min 

Т в.р. = 10 х -----------------, където: 

                                        С n 

� „10” е максималните точки по показателя; 

� „С min” е най-кратко време за реакция при повреда (в астрономически часове); 

� „С n ” е време за реакция при повреда (в астрономически часове) на n-тия участник. 

 

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:  

 

П 3 = Т в.р.   х    0,40, където: 
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� „0,40” е относителното тегло на показателя 

 

 

 

 

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

офертата по трите показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 

 

Участникът, чиято оферта e класирана от Комисията и получи най-висока 

комплексна оценка, се класира на първо място и се определя за изпълнител на 

доставката по настоящата процедура . 

 

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 30 точки. 

 

Забележка: Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в 

определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в 

офертата, които имат значение за формиране на оценките и класирането на 

офертите. 

 


