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Приложение № 3 към документацията 
 

 
Методиката за оценка на офертите 

 
Използваният от възложителя критерий за оценка на офертите е „Икономически най- 

изгодна оферта“, с критерий за възлагане: „оптимално съотношение качество/цена“. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена въз основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по 

смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател 

и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, 

която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-

изгодната оферта. 

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 

отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности, 

подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Oптимално 

съотношение качество/цена”. 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без 

да я променя. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, 

определен съобразно следните показатели: 
 
 

Показател 
Максимален брой 
точки 

Срок за реакция (СР) 40 

Предложена цена (ПЦ) 60 
 
 

Комплексната оценка (КО) на офертата на участника се 

изчислява по формулата: КО = СР + ПЦ 

Комплексната оценка се получава въз основа на сбора на стойностите на оценката 

на техническото предложение и на оценката на предложената от участника цена. 

Участникът, събрал най-много точки на Комплексната оценка (КО) се класира на първо място. 
 

І. Определяне оценката на показател „Срок за реакция” (СР) - максимално - 40 

точки 
 

СР - е показател, отразяващ тежестта на предложения от участника срок за реакция 

при рекламация. Срокът за реакция при рекламация следва да бъде в минути от 

получаването на рекламацията. Под реакция, следва да се разбира, срока за извършване на 
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необходимата замяна на съставните части на обяда, видимо несъответстващи на 

изискванията на доставката и/или на необходимата замяна на съставни части на обяда с 

допълнително установени скрити дефекти след доставката. 

 

Максимален брой точки – 40, получава офертата с предложен най-кратък срок за 

реакция.  Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 

срок за реакция по следната формула: 

СР = (СРmin / СРi) х 40, където  

 - CРmin– представлява предложения най-кратък срок за реакция. 

 - СРi– срокът за реакция, предложен от съответния участник  

Важно! Участникът посочва срок в минути като цяло число. Минималния срок за реакция е 

15 (петнадесет) минути. Максималният срок е 120 (сто и двадесет) минути. Участници 

посочили срок извън обхвата на рамкирания или в друга мерна единица или не като цяло 

число, ще бъдат отстранени от участие. Срокът за реакция, започва да тече считано от 

момента на получаване от Възложителя на рекламацията. 
 

II. Предложена цена – максимална оценка – 60 точки 

Оценката по предложената цена /Единична цена за едно лице от целевата група за един ден 

включваща: супа, основно ястие (поне едното, от които месно) и хляб / за всеки отделен 

участник в процедурата се извършва съгласно следната формула: 

ПЦmin 

ПЦх = –––––––––

––– х 60 

ПЦi 

където: 

ПЦх е Ценовата оценка на предложението на участника Х; 

ПЦmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена (в лева, без ДДС); 

ПЦi е предложената от участника (i) цена (в лева, без ДДС). 

Максималната стойност 60 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена. 

Уточнение: При оценка по показателя „Предложена цена“, Комисията изчислява точките с 

точност до втория знак след десетичната запетая. Закръглявания се допускат до втория знак 

след десетичната запетая. 

 

Важно! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне 
на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 

58, ал. 2 и 3 от ППЗОП. 
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