
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА  

  

Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, обществените поръчки се възлагат въз основа на 

„икономически най – изгодната оферта”. На основание чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП, 

критерият за възлагане е икономически най-изгодната оферта, въз основа на критерия 

оптимално съотношение качество/цена със следните показатели и отсносителна 

тежест в общата оценка както следва: 

 

1. Цена                              до 70 точки; 

 2.   Качество               до 30 точки; 

 

Показателят „Цена” (ПЦ) се изчислява по формулата: 

 ПЦ = (Цмин /Цу) х 70  

Където: 

Цу е цената предложена от участника; 

Цмин е минималната предложена цена и  70  е тегловен коефициент за цена. 

  

 По обособени позиции: 

 І. Обособена позиция: Хирургичен шевен материал (ЛИГАТУРИ)  
 ІІ. Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с игла 

за очни операции  

 ІІІ. Обособена позиция: Хирургичен Поливинилиденфлуорид, 

монофилен, син, нерезорбируем, атравматичен шевен  

 ІV. Обособена позиция: Хирургичен атравматичен шевен материал с 

игла за УНГ операции – 

 V. Обособена позиция: Хирургически игли за шев от висококачествена 

стомана   (с федериращо ухо)  

 VІІІ. Обособена позиция: Интубационни тръби и водачи за тях  

 ІХ. Обособена позиция: Конци хирургични антимикробни  

 Х. Обособена позиция: Игли еднократни и спринцовки еднократни 

(трикомпонентни)  

 ХІ. Обособена позиция: Ултразвуков гел  

 ХІІ.Обособена позиция: Eднократни мед. изделия за факоемулсификатор 

– 

 ХІІІ.  Обособена позиция: Балони за обдишване  

 ХІV.  Обособена позиция: Кислородни маски  

 ХV.   Обособена позиция: Шлангове и утаители за анестезиологични 

апарати  

 ХVІ.  Обособена позиция: Аспирационен набор с канюла  

 ХVІІ. Обособена позиция: Консумативи за ЕКГ апарати  

 ХVІІІ. Обособена позиция: Дозиращи устройства за дезинфекционни 

разтвори  

 ХІХ. Обособена позиция: Консумативи за апарат "Hy-Lite"  

 ХХІ. Обособена позиция: Регистрационна хартия  

 ХХІІ. Обособена позиция: Консумативи за централна стерилизационна  

 ХХІІІ. Обособена позиция: Общ превързочен материал  



 ХХІV. Обособена позиция: Бинтови превръзки  

Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена 

позиция. Не се оценяват предложенията на участници или кандидати, които не са 

оферирали  всички номенклатури (редове) на обособената позиця. 

Предложената единична цена за всяка номенклатура в обособената позиция се 

умножава по съответното прогнозно количество.  

Стойностите за всички номенклатури се събират.  

Получената обща стойност представлява „предложена от участника обща 

стойност на обособената позиция“. 

 По следните обособени позиции: 

 VІ. Обособена позиция: Детски млека; 

 VІІ. Обособена позиция: Дренаж гофриран (силиконов); 

 ХХ. Обособена позиция: Други медицински изделия; 

 ХХV. Обособена позиция: Пластири и гипсови бинтове; 

 ХХVІ. Обособена позиция: Специфичен превързочен материал. 
 оценката е индивидуална за всяка номенклатура (ред) на обособената позиция, 

оценява се цена предложена за единица мярка медицинско изделие по номенклатура в 

техническата спецификация.  

 

Показателят „Качество” (ПК)       се изчислява по формулата: 

 ПК = (ПКу /ПКмах) х 30 

Където: 

 ПК е  получената оценка в точки, за качеството на предлаганите от всеки участник 

медицински изделия; 

ПКу  е получената оценка за качеството на предлаганите медицински изделия на всеки 

участник. 

Пк мах е постоянна величина във формулата и представлява най-високата оценка за 

качество - 6. 

 

Показателят ПК се определя след съпоставка на получените от всички участници 

оценки за качество на предлаганите медицински изделия. 

Комисията дава максимален брой точки – 6 точки на участника, предложил 

оферта, съдържаща медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение 

на посочените параметри и осигуряващи най-високо качество по отношение на 

останалите оферти, съгласно експертна оценка. 

Комисията дава 3 точки на участника, предложил оферта, съдържаща 

медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените 

параметри и осигуряващи високо качество по отношение на останалите оферти, 

съгласно експертна оценка.  

Комисията дава 1 точка на участника, предложил оферта, съдържаща 

медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените 

параметри и осигуряващи добро качество по отношение на останалите оферти, 

съгласно експертна оценка.  

Участник, който е оферирал продукт който не отговаря на минималните 

изисквания на Възложителя получава 0 точки и се отстранява от участие по 

съответната позиция и/или номенклатура.  

Оценката се определя по експертно становище на специалистите – членове на 

комисията по провеждане на процедурата, според степента, в която всеки офериран от 

участника продукт удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество 



(изпитване на представени мостри, сравнение на представени каталози, технически  

спецификации от производителя, професионална преценка, предишен опит). 

Становището се базира на знанията и професионалния опит на специалистите – членове 

на комисията, които имат право да правят практически опити и тестове на 

представените мостри. В правото на комисията е да прецени в каква степен качеството 

на всеки офериран продукт удовлетворява възложителя и да го оцени по адекватен 

начин. 

При офериране на останалите видове медицински изделия, за които има 

изискване за предоставяне на мостри, точките за качество са присъждат на база 

постигнати резултати от тяхното тестване. 

Възложителят може да привлича консултанти към комисията с необходимите 

опит, знания и квалификация в съответната област за оценка на техническите и 

функционални характеристики на отделните медицински изделия (за които са поискани 

мостри).  

На първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и 

утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с подписването 

на протокола. 

Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от най-

голям брой точки по определените показатели. 

Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които 

е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за 

подбор. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията 

на възложителя, не се отваря. 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, 

свързано с цена, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за 

оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото 

образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 
 


