
          Приложение №2  

 

М Е Т О Д И К А З А О Ц Е Н К А Н А О Ф Е Р Т И Т Е 

 

1. Критерият за оценка на офертите в настоящата процедура е „икономически 

най-изгодна оферта”. Обстоятелството „икономически най-изгодна оферта” се 

установява от методика за определяне на комплексна оценка на всяка оферта, 

показателите и тежестта им. Участникът, чиято оферта е получила най-висока 

комплексна оценка, се класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, 

съгласно съответната им комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да 

бъде присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки.  

2. Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):   

 

№  

Показател  

Максимално 

възможен брой 

точки  

Относителна тежест 

в КО  

1.  Цена  (Ц)  100  40 %  

2.  Възраст на подвижния състав (В)  100  60 %  

 

КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:  

КО = Ц*40% + В*60%  

2.1. Показател „Цена” (Ц):   

Оценяват се ценовите предложения на участниците – и  по-конкретно – предлаганата 

средна цена за билет от начална до крайна точка по маршрут  за съответната линия, 

представляваща средноаритметичната стойност от сбора на предложените единични цени 

за билет от начална до крайна точка по маршрута на всяка автобусна линия по 

направление. Максималният брой точки по този показател е 100 точки.   

Оценката на показателя се извършва по следната формула:  

Цmin  

Ц =   --------------  х 100  

  

Цn 

Където:  

Цmin – най-ниската предложена средна цена за билет от начална до крайна точка 

по маршрут ;   

Цn – средна цена за билет от начална до крайна точка по маршрут, предложена от 

участника, чието предложение се оценява;  



2.2. Показател „Възраст на подвижния състав” (В):   

Оценява се възрастта на автобусите, предложени от участника за 

изпълнение на поръчката. Оценяват се само общият брой автобуси, необходими 

за изпълнение на поръчката по съответната линия. Ако в декларацията-списък по 

Образец №8 са посочени повече от минимално изискуемия брой автобуси, 

отговарящи на изискванията на възложителя, при оценяването ще бъдат взети 

предвид само автобусите за съответната линия, които са на най-малка възраст.  

При оценяването на всеки автобус се присъждат точки в зависимост от 

възрастта му, считано от датата на първа регистрация до датата, определена като 

краен срок за подаване на оферти, след което присъдените точки се сборуват. 

Максималният брой точки по този показател е 100 точки.   

Точките ще се присъждат съгласно следната скала за оценка:  

Възраст  

Брой точки, 

присъждани за 

автобус  

До 1 година включително  32  

Над 1 до 2 години включително  28  

Над 2 до 3 години включително  26  

Над 3 до 4 години включително  24  

Над 4 до 5 години включително  22  

Над 5 до 6 години включително  20  

Над 6 до 7 години включително  18  

Над 7 до 8 години включително  16  

Над 8 до 9 години включително  14  

Над 9 до 10 години включително  12  

Над 10 до 11 години включително  10  

Над 11 до 12 години включително  8  

Над 12 до 13 години включително  6  

Над 13 до 14 години включително  4  

Над 14 до 15 години включително  2  

Над 15 години  1  

 

След това точките по показателя се изчисляват по формулата:  



Вn  

В =   --------------  х 100  

Bmax  

Където:  

Вn – общия сбор точки, присъдени на участника, чието предложение се 

оценява;  

Вmax – най-големият общ сбор присъдени точки, получен от участник;  

*** Получените стойности от всяко изчисление по формулите за определяне на 

точките за всеки показател и за комплексната оценка ще бъдат закръгляни до 

втория знак след десетичната запетая. При равна комплексна оценка на две или 

повече оферти се прилага чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.  

 


