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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в процедура за избор на изпълнител с предмет: 

 

“Достaвка на  машини и оборудване за производство на тоалетни продукти и 

парфюми” по обособени позиции:  

Обособена позиция 1: Линия за производство на козметични емулсии с хомогенизатор V-

300 л – 1 бр. ; 2. Хомогенизатор за шампоан, душ гел, течни сапуни, веро и др. С работен 

обем v-1000 л. – 1 бр.  

Обособена позиция 2:  Полуавтоматична линия за дозиране на кремове, лосиони и 

шампоани – 1бр.; Тубопълначен автомат за опаковане на течни и пастообразни продукти в 

готови ламинатни или пластмасови туби – 1бр.; Полуавтоматична етикираща линия за 

едностранно и двустранно залепване на етикети – 1бр.; Опаковачен апарат – 1бр.; Машина 

за целофаниране на кутии – 1бр. 

Обособена позиция 3:  Машина с термосвиваемо фолио - 1бр. 

Обособена позиция 4: Мастилено струен принтер за малки опаковки  - 1бр. 

Обособена позиция 5: Мотокар - 1бр. 

Обособена позиция 6: Стандартна установка за обратна осмоза  - 1бр. 

Обособена позиция 7: Центрофуга  -1бр.; Стереомикроскоп  - 1бр.; Дигитален 

вискозиметър  - 1бр. 

Обособена позиция 8: Лабораторна сушилня  - 1бр.; Микробиологичен ламинарен бокс  -

1бр.; Цифров ръчен рефрактометър  - 1бр.;  Хомогенизатор (лабораторен) - 1бр. 

Обособена позиция 9:  Прецизна везна  - 1бр.; Магнитна бъркалка с нагряване  - 1бр. 

 

Методиката за оценка се отнася за всички обособени позиции, като за всяка 

обособена позиция ще се извършва отделно класиране.  

 

1.  Предварителна проверка 

1.1. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с 

изискванията, обявени в документацията за участие. 

1.2. При предварителното проучване се проверява наличието на всички необходими 

документи за участие, съгласно Изисквания и указанията за подготовка на офертата към 

участниците в процедурата .  

1.3. Оценителната комисия писмено уведомява участниците за липсващи документи или 

за констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, 

които следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът 
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е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 работни дни считано от 

датата на получаване на писменото уведомяване. 

2.  Оценка на допустимостта на кандидатите  

2.1. Оценката на допустимостта на кандидатите се извършва въз основа на представените 

документи. 

2.1.  Извършва се проверка за допустимост на кандидатите за участие в процедурата 

съгласно критериите за допустимост, определени в Публичната покана 

 

3.  Оценка на предложенията 

3.1.  Проверка за съответствие с минималните изисквания 

3.1.1. Извършва се проверка на съответствието на офертите с минималните технически и 

функционални изисквания и с допълнителните изисквания и условия, свързани с 

изпълнението на предмета на настоящата процедура. 

3.1.2. Ако предложението не покрива всички изисквания на  "АРОМА ЕСЪНС" ООД, описани 

в тръжната документация, съответният участник се отстранява от по-нататъшно участие в 

процедурата и неговата оферта не се допуска до следващия етап на оценка. 

3.2.   Техническа оценка на офертите 

3.2.1.  Критерии за оценка на офертите 

Офертите се оценяват съгласно чл.51 от ЗУСЕСИФ, като за изпълнител се определя 

участникът, предложил икономически най-изгодната оферта чрез  критерии „Ниво на 

разходите“. 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.  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

като на първо място се класира офертата с най-високата комплексна оценка. 

Оценяват се следните показатели:  

Показател 1: Предложена цена (П1) 

Показател 2: Условия на гаранционна поддръжка (П2) 

Показател 3: Условия на извънгаранционна поддръжка (П3) 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от точките по трите 

показателя, изчислени по формулата:  
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КО = П1 + П2 +П3  

 

 

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

един от тези критерии има максимален брой точки и съответно относително тегло в 

комплексната оценка, описани в таблица 1:  

 Таблица 1 

Показател – П 
Относително 

тегло 

Максимален 

възможен брой точки 

Символ на 

означението 

1. Предложена цена – (П1) 30% (0,30) 100,00 Тц 

2. Гаранционен срок – (П2) 40% (0,40) 100,00 Тг.с. 

3. Извънгаранционен срок на 

обслужване –(П3) 

30% (0,30) 100,00 Ти.с. 

 

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: 

                                             С min 

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

                                             C n  

 „100” 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. 
* Забележка: закръглянето е до втори знак след десетичната запетая.  
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Показател 2 – “Гарнционен срок“ този показател има максимален брой точки – 100 

и относително тегло в комплексната оценка - 0,40 .  

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-дългият предложен срок по 

следната формула:  

Т г.с. n  

Тг.с. = 100 х --------------------------- , където :  

Т г.с. маx  

 

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Т г.с. max" е най-дългият предложен срок ;  
• "Т г.с. n "е срокът на n-я участник.  

 

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

 

П 3 =  Т г.с.   х   0,40 , където : 

 

„0,40” е относителното тегло на показателя 

 
Предложеният гаранционен срок трябва да е в месеци, не може да е по-кратък от 12 месеца 

или да надвишава 60 месеца. Оферти без офериран гаранционен срок, или с предложения 

попадащи извън посочения интервал ще бъдат предложени за  отстранявани.  

 

 

Показател 3 – “Извънгаранционен срок на обслужване“ - този показател има 

максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка - 0,30 .  

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок. Точките 

на останалите участници се определят в съотношение към най-дългият предложен срок по 

следната формула:  

Т и.с. n  

Тг.с. = 100 х --------------------------- , където :  

Т и.с. маx  

 

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Т и.с. max" е най-дългият предложен срок ;  
• "Т и.с. n "е срокът на n-я участник.  

 

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

 

П 3 =  Т г.с.   х   0,40 , където : 

 

„0,40” е относителното тегло на показателя 
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Предложеният извънгаранционен срок на обслужване трябва да е в месеци, не може да е 

по-кратък от 12 месеца или да надвишава 60 месеца. Оферти без офериран 

извънгаранционен срок на обслужване, или с предложения попадащи извън посочения 

интервал ще бъдат предложени за  отстранявани.  

 

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. 

 
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 „АРОМА ЕСЪНС" 

ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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