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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В процедура „Избор с публична покана” по чл. 51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/ 01.07.2016г. за 

определяне на изпълнител с предмет: 

  

„Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на оборудване по следните 

обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Обработващ център (1 брой); 

Обособена позиция 2: Лентошлифовачна и полираща машина (1 брой); 

Обособена позиция 3: Лазерна машина за рязане на метални тръби (1 брой); 

Обособена позиция 4: Стругов фрезови център (1 брой); 

Обособена позиция 5: Роботизирана система за заваряване (1 брой)“ 

 

 

 ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 За изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която 

включва: 

 

За всички Обособени позиции (Обособена позиция 1, Обособена позиция 2, Обособена позиция 

3, Обособена позиция 4 и Обособена позиция 5): 

 

„Оптимално съотношение качество – цена“ 

 

За всички Обособени позиции 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. Показателите, 

избрани за оценка на офертите по всички Обособени позиции и съответните им 

относителни тегла в комплексната оценка, са както следва: 

 
 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
(точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена /в лева/ - П 1 30 % (0,30) 100 Т ц. 

2. Технически преимущества - П 2 70 % (0,70) 100 Т т.п. 

 
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. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ (ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1) 
 

Показател 1 – “Предложена цена /в лева/ ”, 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: 

 

С min 

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

C n 

 “100” - максималните точки по показателя; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена; 

 “Cn ”- 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 – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло - 0,70. 

 

За предмета на поръчката са определени допълнителни техническите 

характеристики, които Бенефициентът счита за най-важни и съответните точки, които 

всеки параметър носи съобразно следната скала: 

 

Таблица № 1 

 

Параметър Стойност Точки 

1. Конзолна наклоняема въртяща маса - мax. 

товар 200 kg. само за позициониране 
Налично 20 

Липсва 0 

2. Машинна база от композитен полимер 

бетон 
Налично 20 

Липсва 0 

3. Охлаждане през шпиндела минимум 12 bar Налично 20 

Липсва 0 

4. Устройство за мерене на инструмента Налично 20 
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Липсва 0 

5. Опипвач на детайла с оптичен предавател Налично 20 

Липсва 0 

Максимално възможни точки по показател “Технически 

преимущества” – Т т.п. 
100 точки 

 

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

 

П2 = Тт.п. х 0,70, където: 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
 

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

оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

място. 
 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ (ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2) 
 

Показател 1 – “Предложена цена /в лева/ ”, 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: 

 

С min 

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

C n 

 “100” - максималните точки по показателя; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена; 

 “Cn ”- 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 – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло - 0,70. 

 

За предмета на поръчката са определени допълнителни техническите 

характеристики, които Бенефициентът счита за най-важни и съответните точки, които 

всеки параметър носи съобразно следната скала: 

 

Таблица № 2 

 

Параметър Стойност Точки 

1. Работна дебелина- от 0,8 до 170 мм Налично 50 

Липсва 0 

2. Tъч скрийн управление за контрол 

височината на лентата и скорост на подаване 
Налично 50 

Липсва 0 

Максимално възможни точки по показател “Технически 

преимущества” – Т т.п. 
100 точки 
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Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Тт.п. х 0,70, където: 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
 

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

оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

място. 
 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория 

знак след десетичната запетайка. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ (ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3) 
 

Показател 1 – “Предложена цена /в лева/ ”, 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: 

 

С min 

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

C n 

 “100” - максималните точки по показателя; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена; 

 “Cn ”- 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 – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло - 0,70. 

 

За предмета на поръчката са определени допълнителни техническите 

характеристики, които Бенефициентът счита за най-важни и съответните точки, които 

всеки параметър носи съобразно следната скала: 

 

Таблица № 3 

 

Параметър Стойност Точки 

1. Работна височина минимум 1050 мм Налично 35 

Липсва 0 

2. Скорост на движение до 80 м/мин Налично 35 

Липсва 0 

3. Точност на позициониране минимум 0,5 

мм 
Налично 30 

Липсва 0 

Максимално възможни точки по показател “Технически 

преимущества” – Т т.п. 
100 точки 
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Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П2 = Тт.п. х 0,70, където: 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
 

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

оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

място. 
 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ (ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4) 
 

Показател 1 – “Предложена цена /в лева/ ”, 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: 

 

С min 

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

C n 

 “100” - максималните точки по показателя; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена; 

 “Cn ”- 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 – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло - 0,70. 

 

За предмета на поръчката са определени допълнителни техническите 

характеристики, които Бенефициентът счита за най-важни и съответните точки, които 

всеки параметър носи съобразно следната скала: 

 

 

Таблица № 4 

 

Параметър Стойност Точки 

1. CNC управление с възможност за интерфейс 

на български език 
Налично 20 

Липсва 0 

2. Наличие на CNC управление с мин. 19“ 

тъчскрийн дисплей или еквивалент; 
Налично 20 

Липсва 0 
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3. Възможност за индивидуализация на 

интерфейса и правата на достъп на няколко 

оператора с чип карта 

Налично 15 

Липсва 0 

4. Автоматичен контейнер за улавяне на 

готовия детайл 
Налично 10 

Липсва 0 

5. Наличие на ролкови танкетни направляващи 

за по- голяма динамика 
Налично 10 

Липсва 0 

6. Наличие на инкрементални линийки за 

обратна връзка по ос X и по ос Y 
Налично 10 

Липсва 0 

7. Ход по ос У2 ≥  ± 40mm 10 

<  ± 40mm 0 

8. Наличие на възможност за използване на 

готови цикли за програмиране 
Налично 5 

Липсва 0 

Максимално възможни точки по показател “Технически 

преимущества” – Т т.п. 
100 точки 

 

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

 

П2 = Тт.п. х 0,70, където: 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
 

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

оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

място. 
 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 

За изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, 

която включва: 
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УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ (ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5) 
 

Показател 1 – “Предложена цена /в лева/ ”, 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: 

 

С min 

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

C n 

 “100” - максималните точки по показателя; 

 “Cmin” - най-ниската предложена цена; 

 “Cn ”- 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 – “Технически преимущества”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло - 0,70. 

 

За предмета на поръчката са определени допълнителни техническите 

характеристики, които Бенефициентът счита за най-важни и съответните точки, които 

всеки параметър носи съобразно следната скала: 

 

Таблица № 5 

 

Параметър Стойност Точки 

1. Софтуер за лесно програмиране на 

заваръчните параметри, който да: 

1.1. Позволява по  зададени данни за материала, 

дебелина и типа на съединението да се изведат 

препоръчителни заваръчни параметри. 

1.2. Позволява по зададени данни за желаната 

скорост на заваряване и необходимия катет на 

Изпълнени са всички 

изисквания (т.1, 

включваща т.1.1. и т.1.2.) 

50 

Изпълнено е 1 от 

описаните изисквания (т.1, 

включваща или т.1.1., или 

т.1.2.) 

25 



                               

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 -2020, 

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от КОДКИЙ ТЕКНОЛОДЖИС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.” 

 

 

 

11 

заваръчния шев, да се изведат необходимите 

параметри за постигането им. 

 

Не са изпъленни 

изискванията / Липсва 
0  

2. Всички настройки за движение на робота, 

всички заваръчни параметри, както и работата 

на всички периферни устройства да се 

управляват и програмират от един пулт за 

управление. 

 

Налично 50 

Липсва 0 

Максимално възможни точки по показател “Технически 

преимущества” – Т т.п. 
100 точки 

 

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

 

П2 = Тт.п. х 0,70, където: 

 „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 
 

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

оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2 

 

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

място. 
 

Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след 

десетичната запетайка. 
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