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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ 
 

по процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет: 

 

                Доставка и въвеждане в експлоатация на Флексо машина- 1 брой 
 

В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС 

№ 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-

изгодната оферта, която може да включва : 

1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва само и 

единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност); 

2. “Ниво на разходите“ 

3. Оптимално съотношение качество-цена 

При определяне на изпълнител чрез критерии „Ниво на разходите“ и „Оптимално 

съотношение качество-цена“ 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. Когато са избрани тези критерии за 

оценка, методиката за оценка на подадените оферти е задължителен елемент от 

документацията на възложителя.  

Всеки възложител има право да избира вида, броя и относителната тежест на показателите, 

които ще формират най-изгодната за него оферта, при спазване на изискванията и забраните, 

следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 160/01.07.2016 г. 

При определяне на индивидуалните показатели в тези критерии, възложителят следва да се 

съобрази с предмета, с характера, с обема и спецификата на конкретната поръчка. За всеки 

предварително определен показател, възложителят определя максимално възможния брой 

точки и относителната му тежест, а когато това е обективно невъзможно, ги подрежда по 

важност в низходящ ред.  

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за 

всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на 

възложителя за тяхната значимост. 

В провежданата процедура за определяне на изпълнител, бенефициентът „ДИЛКОМ 

БЪЛГАРИЯ“ ООД прилага един критерий за оценка на офертите: „Оптимално съотношение 

качество-цена” за офертите, подадени по всяка от обособените позиции.  Класирането на 

допуснатите до участие оферти се извършва само и единствено на база предложена цена 

(ед.цена и/или обща стойност). Когато са избран тези критерии за оценка, методиката за 

оценка на подадените оферти е задължителен елемент от документацията на възложителя.  

 

Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде определен еднакъв за 

всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни стойности, с оглед преценката на 

възложителя за тяхната значимост. 

 

 

Показателите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка са както следва: 
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Показател - П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение  

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 30 % (0,30) 100 Т ц. 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики – П2  
70 % (0,70) 100 Т 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 са посочени 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: 

 

1. П1 „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: 

 

Тц = 100  х   С min, където: 

            С n 

 „100” е максималните точки по показателя; 

 „С min” е най-ниската предложена цена; 

 „С n” е предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда. 

 

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

П 1 = Тц х 0,30, където „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

2. П2 "Допълнителни технически и функционални характеристики" 

 

С максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70. 

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които получават най-висок резултат  

от посочените в Таблица № 1 формули и изисквания за технически и функционални 

характеристики на оборудването. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, 

като сума от точките, посочени в таблицата: 

 

Таблица № 1 за показател П2 

 

Наименование на ДМА /  

показател за съответствие 
Параметри Точки 

1 2 3 
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1. Флексо машина- 1 брой 

Дебелина на медиата 

От 20 до от 20 до минимум 250 

micron или повече; 5 

под 20 или от 20 до по-малко от 250 
micron  0 

Минимална повтаряема 

дължина на печата 

Минимум 150 мм 5 

Под 150 мм 0 

Наличие на масичка за 

снаждане на медиата с 

пневматичен захват 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Налични две оси на 

пренавиващия модул 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Задвижване на анилоксите без 

зъбно колело 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Системи за контрол със серво 

управление на мидаиата, 

автоматичен регистър, 

възможност за повторен печат 

Налично 4.5 

Неналично 0 

Налична станция за студен 

печат 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Възможност за ламиниране 
Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Печатни цилиндри - Комплект 

от 6 броя за всеки от следните 

размери: Z80; Z96; Z99; Z107; 

Z116; Z128; Z135 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Станции за щанцоване - два 

броя с устройства за контрол 

на натиска 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Магнитни цилиндри - Комплект 

от 2 броя от следните размери:  

Z80; Z96; Z99; Z107; Z116; 

Z128; Z135; 

Налични 4.5 

Неналични 0 

Цепене - 10 броя ножа тип 

ножица 

Налични 4.5 

Неналични 0 

Печат върху гърба на 

материала - С възможност за 

печат върху лепилото;  delam-

relam (деламиниране-

реламиниране); с възможност 

за печат на многослойни 

етикети; 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Опция за запазване на задачите 

за печат 

Налична 4.5 

Неналична 0 
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Опция за отдалечен достъп до 

машината 

Налична 4.5 

Неналична 0 

Видео инспекция чрез камера 
Налична 4.5 

Неналична 0 

Наличен Web guide - водач на 

медиата 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Налично устройство за 

почистване на медиата 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Наличие на корона 
Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Налично устройство за 

отнемане на антистатичното 

електричество от медиа тип 

фолийни 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Налично устройство за 

монтиране на клишета 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Захранване - 3 фазно , 400/480 V 

AC, + 50/60 Hz + Earth 

Изпълнено 4.5 

Неизпълнено 0 

Максимално възможни точки по показател  “Степен на 

съответствие” – Тс 
100 

 

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

П2 = Т дтх 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. 

 

 

 


