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Раздел III от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Осъществяване на 

услуги по извънгаранционно сервизно обслужване и поддръжка на автомобилите от автопарка на 

БСТ и доставка на необходими авточасти“ – Критерий за възлагане; Показатели; Методика за 

комплексна оценка 

 

 
 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА; ПОКАЗАТЕЛИ; 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

1.1.Критерий за оценка 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната 

оферта, която ще бъде определена по критерий „оптимално съотношение качество/цена“, 

съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

 

1.2.Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на 

точките по показател 

Технически показател – гаранционен срок на предоставените технически сервизни 

услуги /Гi/: 

Гi е показател, чрез който се оценява предложения в месеци гаранционен срок на 

предоставените технически сервизни услуги - техническо обслужване съгласно 

предписанията на производителите на автомобилите; и - техническо обслужване и 

ремонт на дефектирали части, от офертата на i-тия участник. Максималната стойност 

на Гi е 100 точки. 

Срокът не следва да е по-кратък (малък/къс) от определения от Възложителя в 

техническата спецификация на поръчката - 6 месеца от датата на подписване на 

протокол за извършено обслужване на автомобил (в противен случай офертата не се 

оценява).  

Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 
Предложение на конкретния участник Гi  Брой точки по техническия показател 

Гаранционен срок на предоставените 

технически сервизни услуги Гi 

------------------------------------------------------ x 100 = 

Максимален Гаранционен срок на 

предоставените технически сервизни 

услугин Гmах 

 

При изчисляването на всички стойности по горепосочената формула, резултатите се 

закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  

 

Финансов показател /Фi/ - : 

Фi е показател, чрез който се оценява стойността на предложените цени за предоставяне 

на отделни услуги/доставки на резервни части, материали, консумативи, 

принадлежности, от офертата на i-тия участник, в лева без ДДС. Максималната стойност 

на Фi е 100 точки. 

Фi e показател, който се състои от следните подпоказатели:  

- цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите 

Ф1; 

- цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на производителите на 

автомобилите Ф2; 

- цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части Ф3; 

- цена за периодични технически прегледи на автомобилите Ф4; 

- цена за смяна на автомобилните гуми Ф5; 

- цена за транспорт на аварирали автомобили Ф6; 

- цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/ – Ф7 
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- цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за проследяване на 

монтирани в 64 бр. автомобила на Възложителя устройства за проследяване по стандарт 

„GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата – Ф8 

- процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, 

консумативи, материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител – Ф9; 

- цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по стандарт 

„GPS”, съвместимо със системата – Ф10. 

Всеки едни от подпоказателите се оценява с максимален брой точки както следва: 

- цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите Ф1 

– 10 точки; 

- цена за техническо обслужване, съгласно предписанията на производителите на 

автомобилите Ф2 – 15 точки; 

- цена за техническо обслужване и ремонт на дефектирали части Ф3  – 15 точки; 

- цена за периодични технически прегледи на автомобилите Ф4 – 10 точки; 

- цена за смяна на автомобилните гуми Ф5  – 10 точки; 

- цена за транспорт на аварирали автомобили Ф6  – 5 точки; 

- цена за почистване на автомобили /средно вътрешно+външно/ – Ф7 – 10 точки; 

- цена за достъп и поддръжка до/на уеб базирана софтуерна система за проследяване на 

монтирани в 64 бр. автомобила на Възложителя устройства за проследяване по стандарт 

„GPS” и следгаранционна поддръжка на устройствата – Ф8 – 10 точки; 

- процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, 

консумативи, материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

вносител/производител – Ф9 – 10 точки; 

- цена за доставка и монтаж на 1 /един/ брой проследяващо устройство по стандарт 

„GPS”, съвместимо със системата – Ф10 – 5 точки. 

 

 

Всеки едни от подпоказателите се изчислява както следва: 

Цена за предоставяне на услуги по диагностициране състоянието на автомобилите 

– цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), в лева без ДДС, от офертата 

на i-тия участник (Ф1i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

диагностициране Ф1min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

диагностициране Ф1i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф1i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
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Цена за предоставяне на услуги по техническо обслужване, съгласно 

предписанията на производителите на автомобилите – цена за 1 (един) човекочас 

вложен труд (часова ставка), в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф2i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 15 (петнадесет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

техническо обслужване производител 

Ф2min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

техническо обслужване 

производител Ф2i 

----------------------------------------------- x 15 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф2i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Цена за предоставяне на услуги по техническо обслужване и ремонт на 

дефектирали части – цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка), в лева 

без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф3i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 15 (петнадесет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

 

 

Минимална предложена цена за 

техническо обслужване и ремонт Ф3min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

техническо обслужване и ремонт 

Ф3i ----------------------------------------------- x 15 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф3i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по периодични технически прегледи на 

автомобилите – цена за извършване на един преглед на един автомобил, в лева без 

ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф4i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

извършване на технически преглед 

Ф4min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

извършване на технически преглед 

Ф4i 

----------------------------------------------- x 10 = 
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Предложение на конкретния участник 

Ф4i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по смяна на автомобилни гуми – цена за извършване 

на смяна /и баланс/ на 1 гума на един автомобил, в лева без ДДС, от офертата на i-тия 

участник (Ф5i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

извършване на смяна на автомобилна 

гума Ф5min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

извършване на смяна на 

автомобилна гума Ф5i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф5i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по транспорт на аварирали автомобили – цена на 

километър за транспорт на автомобил, аварирал извън границите на населеното място 

в което се намира съответен сервиз, в лева без ДДС, от офертата на i-тия участник (Ф6i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 5 (пет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

транспорт на аварирали автомобили 

Ф6min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

транспорт на аварирали автомобили 

Ф6i 

----------------------------------------------- x 5 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф6i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  
 

Цена за предоставяне на услуги по почистване на автомобили - усреднена цена за 

вътрешно и външно почистване на автомобил в лева без ДДС, от офертата на i-тия 

участник (Ф7i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 
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Минимална предложена цена за 

почистване на автомобили Ф7min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

почистване на автомобили Ф7i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф7i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Цена за предоставяне на услуги по достъп и поддръжка до/на уеб базирана 

софтуерна система за проследяване на монтирани в 64 бр. автомобила на 

Възложителя устройства за проследяване по стандарт „GPS” и следгаранционна 

поддръжка на устройствата – цената за поддръжка на системата и цената за 

поддръжка на 64 бр. устройства за период от 24 месеца, в лева без ДДС, от офертата на 

i-тия участник (Ф8i).  

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимална предложена цена за 

поддръжка  Ф8min 

 Брой точки по подпоказател Цена за 

предоставяне на услуги по достъп и 

поддръжка до/на уеб базирана 

софтуерна система за проследяване 

на монтирани в 64 бр. автомобила на 

Възложителя устройства за 

проследяване по стандарт „GPS” и 

следгаранционна поддръжка на 

устройствата Ф8i 

----------------------------------------------- x 5 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф8i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за предоставяне на 

услугата.  

 

Процент отстъпка от цената на дребно за доставка на резервни авточасти, 

консумативи, материали и принадлежности, която цена е определена съответно от 

официален вносител/производител към датата на фактуриране на доставката, от 

офертата на i-тия участник (Ф9). 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 10 (десет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Предложение на конкретния участник 

Ф9i  

 Брой точки по подпоказател 

Процент отстъпка от цената на 

дребно за доставка на резервни 

части, консумативи, материали, 

принадлежности Ф9i 

----------------------------------------------- x 10 = 

Максимално предложен процент 

отстъпка от цена на дребно Ф9min 
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Забележка: 

В случай, че участник не предложи отстъпка или предложението му е с нулева 

стойност, то той получава 0 точки по подпоказателя, без да се прилага формулата 

по-горе. 

 

Цена за доставка и монтаж на един брой проследяващо устройство по стандарт 

„GPS”, съвместими със системата, от офертата на i-тия участник (Ф10). 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник по този подпоказател 

е 5 (пет) т. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

 

Минимално предложена цена за 

доставка Ф10min  

 Брой точки по подпоказател Цена за 

доставка на 1 брой проследяващо 

устройство по стандарт „GPS”, 

съвместимо със системата Ф10i 

----------------------------------------------- x 5 = 

Предложение на конкретния участник 

Ф10i 

 

 

Забележка: 

Не се допуска офериране на стойност по-ниска от 0.01 лев за осъществяване на 

доставката. 
 

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се 

закръгляват до втория знак след десетичната запетая.  
 

Конкретният брой точки по показателя се получава от сбора на точките по всеки от 

посочените подпоказатели и се изчислява по следната формула: 

 

Ф1i+ Ф2i+ Ф3i+ Ф4i+ Ф5i+ Ф6i+ Ф7i + Ф8i + Ф9i + Ф10i = Фi 

 

 

1.3.Относителната тежест на техническия и финансовия показател в общата 

комплексна оценка е както следва: 

Технически показател Г- 40%  

Финансов показател Ф – 60%  

Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 

 

1.4. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 

Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя, като първоначално се присъдят 

точки по съответните показатели /технически и финансов/, след което всяка оферта 

получава оценка изразена в точки, изчислени по следната формула: 

Комплексна оценка на офертата на участник КОi = брой точки по Технически 

показател Гi х 40% + брой точки по Финансов показател Фi х 60% 

 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че 
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БСТ и доставка на необходими авточасти“ – Критерий за възлагане; Показатели; Методика за 

комплексна оценка 

 

 
 

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл.58 ППЗОП. 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка с решение на Възложителя. 
 


