
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
  

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за обществените 

поръчки и условията на настоящата документация ще бъдат разглеждани, оценявани и 

класирани по посочените по-долу показатели и методика. 

Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически вай-изгодната оферта въз 

основава критерий - ,,Оптимално съотношение качество/цена", съгласно чл.70, ал.2, т.3 

от ЗОП. 

Комплексната оценка ще бъде получена на база оценката по следните 

показатели Показател 1 - Предложена цена - с максимална тежест от 40 точки. 

Показател 2 - Технически показател - с максимална тежест от 60 т. 

Офертите ще бъдат оценени и класирани, съгласно методика за определяне на 

комплексната оценка, както следва: 

 

 Методика за определяне на комплексната оценка 

Комплексната оценка КО, чиято максимално стойност може да бъда 100 точки, 

се   получава   по  следната   формула   КО = Kl + К2 , която представлява сбор от 

индивидуалните оценки за всяка оферта на участника по следните показатели: 

 

Показател (Kl) - Предложена цена -  с  максимална тежест от 40 точки. 

Оценяването на този показател се извършва в зависимост от предложената от участника 

стойност за изпълнение на поръчката и се изчислява по следната формула; 

 

      Минимална предложена цена от участник 

Kl= _______________________________________х 40. 

      Предложена от оценявания участник цена 

 

Показател (К2) - Технически показател  Параметри на камерата. - с тежест 

до 60 точки. По този показател се оценяват предложените от участниците обем и 

височина на камерата на паровия стерилизатор за дезинфекция на инфектирани 

отадъци и други порести материали, част от инсталацията за обезвреждане на болнични 

отпадъци. Максимален брой точки - 60 точки. 

В зависимост от предложенията на участниците, този подпоказател се оценява 

със следните точки: 

  

Подпоказател (К2.2) - По този подпоказател  

 

Инсталация за обезвреждане на 

болнични отпадъци 

Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Обем на камерата 
От 800 л. до 830 л. 5 точки 

От 831 л. до 860 л. 15 точки 

От 861 л. до 900 л. 35 точки 



 

2.Височина на камерата 
От 660 мм. до 899 мм. 5 точки 

От 900 мм. до 950 мм. 10 точки 

От 951мм. до 1000 мм. 25 точки 

Максимален възможен брой точки по показателя 60 точки 

 

 

На база получената комплексна оценка се извършва класиране на участниците, 

като на първо място се класира участника, получил най-висока комплексна оценка. 

Останалите участници се класират по низходящ ред. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с 

предимство се класира офертата, в която се съдържа по-изгодни предложения, 

преценени в следния ред: 

1/. по-ниска предложена цена; 

2/. по-изгодно предложение по техническите  показатели,  сравнени  в  низходящ 

ред съобразно тя:хвата тежест. 

В случай, че участниците не могат да бъдат класирани по горе описаният ред, 

тогава комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти. 
 


