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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

 Офертите, допуснати до участие в процедурата, се оценяват и 
класират от комисията на база критерий “икономически най-изгодната оферта”, 
въз основа на следните показатели: 

 
 
Финансова оценка — с коефициент на тежест 0,50. 
Финансовата оценка – Офn се образува от следните показатели: 

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 
точки. 
Финансова оценка на предложението се изчислява по следната формула: 
 

Офn =
(С мин  х 100) 

С 
където: 
Офn е финансовата оценка на кандидата;  
С мин   е най – ниска цена, предложена в съответната процедура; 
С е предлагана цена от кандидата в процедурата за услуга. 

 
Максималният брой точки е 100.   
 
 
Гаранционно обслужване –  с коефициент на тежест 0,25. 
Срок за реагиране при повреда в гаранционния срок – Гр се образува от 
следните показатели: 

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 
точки. 
Предложението за  гаранционно обслужване се оценява по следната формула: 
 

Гр =
(Г мин  х 100) 

Г   
където: 

Гр е оценката на предложението на кандидата за срок за реакция при повреда 
в гаранционния срок;  

Г мин   е най-краткия срок за реакция, посочен в минути; 
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Г е предложението на кандидата за реакция при повреда в гаранционния 
срок, посочено в минути. 

 
Срок на доставка –  с коефициент на тежест 0,25. 

Посочено сумарно брой дни, необходими за доставката на оборудването 
предмет на настоящата процедура.  Посочено сумарно брой дни – Сд е в 
календарни дни и се образува от следните показатели: 

Оценката се извършва по точковата система на оценяване по скалата от 0 до 100 
точки. 
Предложението се оценява по следната формула: 
 

Сд =
(Дмин  х 100) 

Дк   
където: 

Сд е оценката на предложението на кандидата за сумарното брой календарни 
дни, необходими за извършване на доставката;  

Дмин е най-малкия брой календарни дни; 
Дк е предложението на кандидата за сумарното брой календарни дни. 

 
 
Общата оценка е сборът от стойностите на техническата оценка и 

финансовата оценка, умножени по съответния коефициент на тежест и се 
определя по следната формула: 

 
 

Крайната оценка Кn = Офn х (0,50) +  Гр х (0,25) + Сд х (0,25). 
 


