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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
В процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет: 

 
«Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на технологично оборудване: 

Обособена позиция 1: Технологична линия за първична обработка на естествена кожа - 1 бр.;  

Обособена позиция 2: Технологична линия за производство на колани - 1 бр.; Едноиглова права 

машина с цилиндрично рамо – 1 бр.; Едноиглова права машина тежък клас с цилиндрично 

рамо – 1 бр.  

Обособена позиция 3: Технологична линия за боядисване и поставяне на украшения върху 

кожени изделия - 1 бр.» 

 
 Настоящата методика се отнася за трите обособени позиции 

 
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 

160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната 

оферта, която може да включва : 

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само 

и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност); 

2. “Ниво на разходите“ 

3. Оптимално съотношение качество-цена 

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално съотношение 

качество-цена“ 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. Когато са избрани тези критерии за оценка, методиката за оценка на 

подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.  

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, 

които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, 

следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се 

съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки 

предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой точки и 

относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по важност в низходящ 

ред.  

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен 

еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед 

преценката на възложителя за тяхната значимост.  

 
В провежданата процедура за определяне на изпълнител, бенефициентът «БЕСТИЯ ПЕТ» 

ЕООД прилага един критейри за оценка на офертите: критерий «Оптимално съотношение 

качество-цена» за офертите, подадени по всяка от обособените позиции. Класирането на 

допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта «Комплексна 

оценка» (КО), като сумата от индивидуалните оценки по предварително определените показатели, 
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посочени в приложената методика за оценка.  При така избраните критерии за оценка, методиката за 

оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя. 

 

Максимално възможния брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за всички, а 

относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на възложителя за 

тяхната значимост. 

 
Показател Относително 

тегло 

Максимален 

брой точки 

Символно 

означение 

1. Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 100 ТЦ 

2. Допълнителни технически параметри– П2 40 % (0,40) 100 Тдтп 

3. Условия на гаранционен сервиз – П3 30 % (0,30) 100 ТУГС 

 
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 – 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30.  

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:  
  

                                             Ц min 

            Т ц  = 100  х    -----------------, където: 

                                             Цi  

 
където :  

-  “100” - максималните точки по показателя;  

-  “Цmin.” - най-ниската предложена цена;  

-  “Цi”   - цената на i- я участник.  

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

П1 = ТЦ * 0,30 , където коефициента 0,30 е теглото на показателя в общата оценка. 

 

  

Показател 2 – „Допълнителни технически показатели ” – с максимален брой точки – 100 и 

тегло в комплексната оценка - 0,40. 

Максималният брой точки получава офертата/ите, която/които е с предложени най-добри 

условия по отношение на техническо предложение. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблицата. 
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I. Допълнителни технически показатели за КАНДИДАТИ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: 

 
Допълнителни технически изисквания Параметри Точки 

1 2 3 

Технологична линия за първична обработка на естествена кожа: 

За позиция: 1.1. Автоматична машина за кроене на кожа 

Предлаганото от кандидата оборудване 

притежава някоя от следните 

допълнителни технически 

характеристики: 

- Наличие на 2 или повече на брой глави 

- Възможност за автоматично подреждане 

на детайли и рязане на ролков материал 

без спиране/прекъсване 

- Консумация на въздух до 350 литри в 

минута включително 

- Наличие на пневматични глави 

- Софтуер на български език 

- Наличие на работна маса с наклон за по-

лесна работа 

- Конвейерен транспорт на материала 

- Допълнителен тъч скрийн екран за 

окачествяване и събиране на детайли 

 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава всички 

изброени 8 бр. допълнителни 

параметри  

70 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава от 3 бр. 

включително до 7 бр. включително 

от изброените допълнителни 

параметри 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване покрива от 1 бр. 

включително до 2 бр. включително 

от изброените параметри на 

оборудването 

1 

За позиция 1.3. Машина за изтъняване на краищата на кожени детайли: 

Наличие на памет с предварително 

зададени параметри и настойки: 

- Предложеното оборудване има наличие 

на памет с предварително зададени 

параметри и настойки - над 799 броя 

включително запаметени настройки 

- Предложеното оборудване има наличие 

на памет с предварително зададени 

параметри и настойки - до 798 броя 

включително запаметени настройки 

- Предложеното оборудване няма 

запаметени настойки. 

 

Предложеното от кандидата 

оборудване има наличие на памет с 

предварително зададени параметри и 

настойки - над 799 броя включително 

запаметени настройки 

30 

Предложеното от кандидата 

оборудване има наличие на памет с 

предварително зададени параметри и 

настойки - до 798 включително 

запаметени настройки 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване няма запаметени 

настойки 

0 

Максимално възможни точки по показател  

“Допълнителни технически показатели ” – Т дтп  

 

100 точки 
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II. Допълнителни технически показатели за КАНДИДАТИ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: 

 
Допълнителни технически изисквания Параметри Точки 

1 2 3 

1. Технологична линия за производство на колани: 

За позиция: 1.4. Машина за заглаждане ръба на колана чрез термично полиране: 

Предлаганото от кандидата оборудване 

притежава някоя от следните 

допълнителни технически 

характеристики: 

 

- Наличие на допълнително устройство за 

обработка ръбовете на детайлите.  

- Наличие на комплект за полиране на 

дръжки.  

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава всички 

изброени 2 бр. допълнителни 

параметри 

35 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава 1 бр. от 

изброените допълнителни параметри 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване не притежава нито едно 

от изброените допълнителни 

параметри 

0 

За позиция 1.5. Автоматична машина за ушиване на катарами: 

- Производителност ≥ 350 бр./час 

- Наличие на готови програми за шиене 

- Наличие на възможност за програмиране 

на нови програми за шиене 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава всички 

изброени 3 бр. допълнителни 

параметри 

35 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава 2 броя от 

изброените допълнителни параметри 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава 1 брой от 

изброените допълнителни параметри 

1 

За позиция 1.7. Автоматична машина за поставяне на рапиди: 

Предлаганото от кандидата оборудване 

притежава някоя от следните 

допълнителни технически 

характеристики: 

- Наличие на възможност за работа с 

двустранни рапиди; 

- Възможност за автоматично поставяне на 

два различни вида декоративни елементи 

(рапиди или капси) в един работен цикъл, 

по предварително зададена програма; 

- Максимална дължина на рапида  ≥ 12 мм; 

- Възможност за лесна смяна на 

захранващите контейнери и 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава всички 

изброени 6 бр. допълнителни 

параметри 

30 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава от 3 бр. 

включително до 5 бр. включително 

от изброените допълнителни 

параметри 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава от 1 бр. 

включително до 2 бр. включително 

от изброените допълнителни 

1 
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предназначение (Напр. за поставяне на 

капси); 

- Инверторен мотор; 

- Екран за презентация на съобщения за 

грешки. 

параметри 

Максимално възможни точки по показател  

“Допълнителни технически показатели ” – Т дтп  

 

100 точки 

 

 

III. Допълнителни технически показатели за КАНДИДАТИ по ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: 

 
Допълнителни технически изисквания Параметри Точки 

1 2 3 

2. Технологична линия за производство на колани: 

За позиция: 1.2. Сушилня за боядисани детайли: 

Предлаганото от кандидата оборудване 

притежава някоя от следните 

допълнителни технически 

характеристики: 

- Разстояние между щипките ≥ 80 mm 

- Електронно управление на скоростта на 

движение на веригата  

- Вътрешна светлина за визуален контрол 

на целия етап на сушене  

- Пневматично отваряне на щипките 

- Възможност за заключване на щипките  

- Възможност за отклоняване на 

въздушния поток, за частично сушене на 

изделията 

Предложеният от кандидата продукт 

покрива всички изброени 6 бр. 

параметри на оборудването 

50 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава от 3 бр. 

включително до 5 бр. включително 

от изброените допълнителни 

параметри 

5 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава от 1 бр. 

включително до 2 бр. включително 

от изброените допълнителни 

параметри 

1 

За позиция 1.4. Машина за топъл печат 

Предлаганото от кандидата оборудване 

притежава следната допълнителна 

техническа характеристика: 

- Ротационен държач за 4 бр. клишета, 

позволяващ бърз избор на клише и 

постоянна готовност за печат с всяко 

едно от четирите 

Предложеното от кандидата 

оборудване притежава посочената 

техническа характеристика 

50 

Предложеното от кандидата 

оборудване не притежава посочената 

техническа характеристика 

0 

Максимално възможни точки по показател  

“Допълнителни технически показатели ” – Т дтп  

 

100 точки 

 

П2 = Тдтп * 0,40 , където коефициента 0,40 е относителното тегло в общата оценка на 

показателя. 

 
Показател 3 - “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в общата оценка - 0,30. 
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а) Максималният брой точки по подпоказателя „Гаранционен срок“ (ГС) получава офертата с 

предложен най-дълъг срок на гаранционна поддръжка – 65 точки. Точките на останалите участници 

се определят в съотношение към най-дългия срок по следната формула: 

 

ГС = 100 х        Сi       , където: 

С max 

➢ „100” е максималните точки по показателя; 

➢ „C max” е най-дългия предложен гаранционен срок за поддръжка в месеци; 

➢ „Ci”е гаранционния срок за поддръжка на n-я участник в месеци. 

 

Точките по подпоказател „Гаранционен срок“ (ГС) на i- я участник се получават по следната 

формула:  

Тгс = ГС х 0,65, където: “0,65” е относителното тегло на подпоказателя. 

 

 

б) Максималният брой точки по подпоказателя „Период на безплатно техническо обслужване на 

машините за целия период на гаранционния срок“ (БТО) получава офертата с предложен най-дълъг 

срок на безплатно техническо обслужване на машините за целия период на гаранционния срок – 25 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия срок по 

следната формула: 

 

БТО = 100 х        Сi       , където: 

С max 

➢ „100” е максималните точки по показателя; 

➢ „C max” е най-дългия предложен срок на доставка на безплатни резервни части за машините и 

безплатни консумативи в месеци; 

➢ „Ci”е срокът на доставка на безплатни резервни части за машините и безплатни консумативи на n-

я участник в месеци. 

 

Точките по подпоказател „Период на безплатно техническо обслужване на машините за целия 

период на гаранционния срок“ (БТО) на i- я участник се получават по следната формула:  

Тбто = БТО х 0,25, където: “0,25” е относителното тегло на подпоказателя. 

 

в) Максималният брой точки по подпоказателя „Време за реакция при проблем“ (ВРП) получава 

офертата с предложен най-кратък срок на реакция при констатиране на възникнала повреда /в часове/, 

считано от подаден сигнал за възникналата повреда  – 5 точки. Точките на останалите участници се 

определят в съотношение към най-краткия срок по следната формула: 

 

ВРП = 100 х        Сi       , където: 

С min 

➢ „100” е максималните точки по показателя; 

➢ „C min” е най-краткият предложен срок за реакция при проблем в часове; 

➢ „Ci”е времето за реакция при проблем на n-я участник в часове. 
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Точките по подпоказател „Време за реакция при проблем“ (ВРП) на i- я участник се получават по 

следната формула:  

Тврп = ВРП х 0,05, където: “0,05” е относителното тегло на подпоказателя. 

 

г) Максималният брой точки по подпоказателя „Време за отстраняване на повреда“ (ВОП) получава 

офертата с предложен най-кратък срок за отстаняване на повреда считано от деня на констатиране на 

възникнала повреда /в дни/ – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение 

към най-краткия срок по следната формула: 

 

ВОП = 100 х        Сi       , където: 

С min 

➢ „100” е максималните точки по показателя; 

➢ „C min” е най-краткият предложен срок за отстраняване на повреда в дни; 

➢ „Ci”е времето за отстраняване на повреда на n-я участник в дни. 

 

Точките по подпоказател „Време за отстраняване на повреда“ (ВОП) на i- я участник се получават 

по следната формула:  

Твоп = ВОП х 0,05, където: “0,05” е относителното тегло на подпоказателя. 

 

Точките на всеки от участниците се получават по следната формула:  

Т угс = Тгс + Тбто + Тврп + Твоп 

 

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

П3 = Т угс * 0,30 , където: “0,30” е относителното тегло на показателя.  

 

*Оферти с предложени:  

- Гаранционен срок за период по-кратък от 36 месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. 

- Период на безплатно техническо обслужване на машините за целия период на гаранционния срок 

за сметка на доставчика (включва: масла, филтри, транспортни ленти, труд, консумативи и 

подмяна на износващи се елементи – по зададени изисквания на производителя) за период по-кратък 

от 36 месеца и по-дълъг от 60 месеца ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат 

разглеждани. 

- Време за реакция при проблем по-малко от 4 (четири) часа ще бъдат предложени за отстраняване 

и няма да бъдат разглеждани;  

- Време за отстраняване на повреда по-малко от 1 (един) ден, няма да се допускат до оценка. 

 

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  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
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