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ЧАСТ ІІ. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТАТА 

  

(Методика за комплексна оценка. Начин за определяне на оценката по всеки 

показател) 

 

Методика за комплексна оценка 

 

  

Критерият за оценка на офертите е “Икономически най-изгодна оферта”. 

 

Класирането на офертите се извършва на база икономически най-изгодна оферта, въз 

основа на критерий „Оптимално съотношение качество/цена”. 

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се изчисляват 

присъдените точки по отделните показатели и се умножават по коефициента на 

относителната им тежест. След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в 

точки по следната формула: КО = П 1+ П2 + П3 + П4 + П5 

Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. 

 

 

Показател 1 /П1/ - ЕНЕРГИЙНИ  РАЗХОДИ ЗА ЦЕЛИЯ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН ЖИВОТ 

НА ПРЕДЛАГАНИТЕ АВТОБУСИ / Съгл. Приложение № 4.1.1/ - ТЕЖЕСТ 10 % (10 т.), в 

т. ч.:  
 Енергийни разходи (ЕР), в евро/км - до 10 т.   

    по формулата:    ЕР min     x  10 =  т. 

                                  ЕР n                     

където   ЕР min - най-нисък разход от всички оферти  

               ЕР n - разход от конкретната оферта 

 

Показател 2 /П2/ - ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ - ТЕЖЕСТ 25% (25  т.), / Съгл. т.5 от Приложение  № 

4.1 / в т. ч.: 

 

П2 = А+Е+F  

Където, 

П 2.1. Гаранционен срок за автобуса  и силовите агрегати (А) - до  10 т. 
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по формулата:    А n      x  10 = ….т. 

      А max                   

А n - гаранционен срок в месеци от конкретното предложение  

А max - най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения 

 

 

 

П 2.2.  Гаранционен срок за тяговата акумулаторна батерия (E) - до  10 т. 

по формулата:    E n      x  10 = т. 

      E max   

 E n - гаранционен срок в месеци от конкретното предложение  

 E max - най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения  

 

П 2.3.  Гаранционен срок за зарядните станции (F) - до  5 т. 

по формулата:    F n      x  5 = т. 

      F max   

 F n - гаранционен срок в месеци от конкретното предложение  

 F max - най-дългия гаранционен срок в месеци от всички предложения  

 

           

Показател 3 /П3/  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ  - ПРОБЕГ - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ -  15 % (15 

т.) / Съгл. т.6 от Приложение  № 4.1 / 

 

Пробег (D) след заряд до максимално ниво SOCm, съответстващ на di max [km], 

съгласно този от представените цикли по методиката на Е- SORT и SORT-2 или по друг 

еквивалентен метод, при който стойността на di max е най-малка - до 15 т. 

(съгласно техническите изисквания - пробег от най-малко 160 км след заряд до 

максимално ниво SOCm, измерен по SORT-2, съгласно методиката по Е-SORT или 

еквивалентна на нея)  

Таблица за оценка на предложения пробег в точки :  

 D оценка 

 от 160 км  до 180 км 1 т. 

 от 181 км до 200 км 3 т. 

 от 201 км до 220 км 7 т. 

 221 км и повече 15 т. 
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където d i max [km] е максимален пробег след заряд до максимално ниво SOCm, при 

тестовия цикъл (i), получен по формулата    

d i max [km] = (100 x EС max): с i = (EС max x d i): E i 

EС max [kWh] е стойността на изходящата енергия от зарядната станция при заряд 

на батерията на автобуса от ниво SOCw до ниво SOCm; 

с i [kWh/100km] e eнергийна консумация за 100 км пробег при тестовия цикъл (i); 

d i [km] е изминатата дистанция при тестовия цикъл (i); 

E i [kWh] е енергията, предадена от батерията към превозното средство, измерена 

за тестовия цикъл (i); 
SOCm [kWh] – максимално ниво на заряд на батерията, достигнато при автоматичното 

изключване на зарядната станция. 

 

Показател 4 /П4/  ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ 

ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ – ВРЕМЕ ЗА ЗАРЯД - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ -  

10 % (10 т.) / Съгл. т.7 от Приложение  № 4.1  / 

 

Време за заряд (T) от SOCw до SOCm, съгласно методиката по Е- SORT или по друг 

еквивалентен метод, в минути -  до 10 т.,(съгласно техническите изисквания – времето 

за заряд на батерията от SOCw до SOCm е максимум 5 часа) 

Таблица за оценка на предложеното време за заряд в точки :  

 Т оценка 

 от 300 до 241 минути 1 т. 

 от 240 до 181 минути 5 т. 

 от 180 и по-малко минути 10 т. 

 

където SOCw [kWh] – ниво „предупреждение”, съответстващо на минимално ниво на 

заряд на батерията, достигнато при нормална работа на превозното средство до 

състояние на невъзможност за достигане на скорост на движение от 30 км/ч или 

появяване на предупредителен сигнал; 

 SOCm [kWh] – максимално ниво на заряд на батерията, достигнато при 

автоматичното изключване на зарядната станция. 

 

Показател 5 /П 5/  ОБЩА ЦЕНА НА ДОСТАВКАТА  - МАКСИМАЛНА ТЕЖЕСТ -  

40 % (40 т.) 
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Цена за изпълнение на поръчката - това е цената без ДДС, която включва всички 

разходи, свързани с получаването на предмета на поръчката, а именно: доставка на 33 

броя електрически автобуси, 18 броя зарядни станции, и допълнително оборудване към 

тях, монтиране/инсталиране, тестване и въвеждане в експлоатация на доставеното 

оборудване съгласно изискванията на Възложителя, заложени в Техническата 

спецификация, франко гр. Стара Загора базата на „Тролейбусни и автобусни превози“ 

ЕООД, Стара Загора, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Индустриален”. В цената се 

включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката, описани в 

техническите спецификации по вид и обхват, включително, но не само всички разходи за 

материали, изработка, опаковка, доставка, транспортни, товарно-разтоварни дейности и 

други разходи, включително с необходимите за регистрацията документи и документи за 

платени данъци, мита, такси, за провеждането на предвиденото обучение на персонала 

на Възложителя и всички останали задължения на Изпълнителя. 

Оценката по показател П5 се определя по следната формула:  

    ОЦД min     x  40 =  т. 

    ОЦД n                     

Където: 

ОЦД min е най-ниската предложена Обща цена за изпълнение на поръчката от всички 

оферти в лева, без ДДС; 

ОЦД n е Цена за изпълнение на поръчката, предложена в оценяваната оферта в лева, без 

ДДС.  

 

 

МАКСИМАЛЕН ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ, КОЙТО УЧАСТНИКА МОЖЕ ДА 

ПОЛУЧИ ПО ОБЩИ И ФИНАНСОВИ КРИТЕРИИ Е 100 т. 

 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти, като всички точки се изчисляват по всеки един от показателите до 2-ри 

знак след десетичната запетая. 

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки 

на офертите им (КО), като на първо място се класира участникът, чиято оферта е 

получила най-висока КО. 

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

икономически най-изгодна се приема тази оферта, е определена тази, чрез принципа на 

чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

Възложителят сключва договор с участника, класиран на първо място. 
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ЖРЕБИЙ 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се 

класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния 

ред: 

а/ по-ниска предложена цена; 

б/ по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

в/ по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т.а/ и б/, сравнени 

в низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с гореописания начин. 

Тегленето на жребий се извършва при спазване на следните правила: 

Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на процедурата, 

като датата, място и часа на жребия се съобщават писмено на участниците, чиито оферти 

са класирани на първо място, които имат право да участват в жребия. Право да 

присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. Те се 

уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия чрез съобщение, публикувано 

на профила на купувача на възложителя.   

Уведомените участници с еднакви точки имат право да участват при тегленето на 

жребия чрез своите законни представители или чрез упълномощено лице. Когато 

упълномощеното лице  за участие в жребия не съвпада с лицето, подписало офертата от 

името на участника, допълнително се представят документ за самоличност и 

пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.   

Публичния жребий се провежда по следния регламент: 

1. Комисията подготвя еднакви празни, непрозрачни плика толкова на брой, 

колкото са участниците, предложили еднакви най- ниски цени; 

2. Един от членовете на комисията  поставя в празни пликове листчета с 

предварително изписани цифрите 1, 2, 3.... и ги затваря; 

3. Председателят на комисията поставя пликовете в по-голям плик и  разбърква 

пликовете с поставените в тях листчета; 

4. Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили 

представител/и на участниците, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути. Ако и 

до този час не са се явили представител/и на участниците, се пристъпва към тегленето на 

жребия; 

5. Председателят на комисията предлага на представителите на призованите за 

участие в жребия участници да изтеглят по един от пликовете, да го отворят и да 

оповестят изписаната цифра на листчето. Изтеглянето става по реда на 

постъпване/входиране на първоначалните оферти на участниците; 

6. В случай, че представител/и на някой/и от участниците призовани за жребия не 

се яви/ят, член от комисията изтегля плик на негово място. В случаите, когато няма нито 
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един представител на участници с еднакви цени,  жребият се провежда, като 

председателят на комисията изтегля пликове по реда на постъпване/входиране на 

офертите на участниците.  

Участникът, с листчето от изтегления плик, на което е изписана цифрата 1, се 

класира на първо място. 

 


