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Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПОСТЪПИЛИТЕ ОФЕРТИ ВЪВ ВРЪЗКА С 

ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ГЛАВА 8 ОТ ЗОП ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С 
ПРЕДМЕТ:  ДОСТАВКА НА 1 БРОЙ МИНИВАН/ ЛЕК АВТОМОБИЛ С ПОД 150 
К.С. И 5+1 МЕСТА ЗА НУЖДИТЕ НА СНЦ” МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА 

САНДАНСКИ - МИГ САНДАНСКИ”

Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на комплексната 
оценка на офертите:

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертата съдържа точни 
указания за определяне на оценката по всеки показател и за определяне на 
комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която 
възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-
изгодна оферта. Комисията от длъжностни лица прилага методиката по отношение на 
всички, допуснати до оценка оферти, без да я променя.Показателите за определяне на 
комплексна оценка са:

Финансов показател – ФО      50%

Технически показател      50%

ФО – Оценка на финансовото предложение.
ТО – Оценка на техническото предложение.
Комплексната оценка на всеки допуснат участник (КО) се определя като сбор от 
оценките на финансовото предложение (ФО) и на техническото предложение (ТО) по 
следния начин.

КО = ФО + ТО

14.1. Оценка на финансовото предложение (ФО) с тежест при оценяването-50;

Този документ е създаден в рамките на проект 41-04-28 „Прилагане на Стратегия за местно развитие 
на територията на МИГ Сандански", който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за 
развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за 

развитие на селските райони  

ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



                                                                                                                             

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ 

РАЙОНИ – 
ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Местна инициативна група Сандански – МИГ Сандански”
Оценка на финансовото предложение (ФО) се определя по следния начин:
ФО = (Фмин./Фучастник) x 50, където
Фмин. е най-ниската предложена цена;
Фучастник е предложената цена от участника.
Коефициентът на тежест на оценката на финансовото предложение (ФО) в комплексна 
оценка (КО) на офертата е 50.

14.2. Оценка на техническото предложение (ТО) с тежест при оценяването 50;

Оценка на техническото предложение (ТО) се определя като сбор на оценките по 
техническите показатели:

ТО = Т1+Т2, където 

Т1 е оценка на показателя ‘’Оборудване на автомобила” – с тежест при оценяването – 
20;

Т1 = (Т1пр/Т1мак.) x 20, където:

Т1пр. е предложено от участника оборудване на автомобила;

Т1мак.е предложен най-висок клас на оборудване на автомобила от всички участници.

Т2 е оценката на подпоказателя „Гаранционен срок на автомобила” – с тежест при 
оценяването – 30;

Т2 = (Т2пр./Т2мак.) x 30, където:

Т2пр. е предложен от участника гаранционен срок;

Т2мак. е предложен най-дълъг гаранционен срок от всички участници.

Коефициентът на тежест на оценката на техническото предложение (ТО) в 
комплексната оценка (КО) на офертата е 50. Техническите предложения на 
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участниците се проверяват от комисията, за да се установи, че те са подготвени и 
представени в съответствие с изискванията на възложителя, посочени в 
документацията за участие в процедурата.

7. Изисквания към обекта на процедурата:

„Доставка на 1 брой нов лек автомобил под 150 к.с. и с над 5+1 места за нуждите на 
Местна инициативна група Сандански -МИГ Сандански”, съгласно чл.39, ал.2, т.7 
от Наредба 23/18.12.2012г. на Министерство на земеделието и храните за нуждите на 
Сдружение  Местна инициативна група Сандански - МИГ  Сандански, съгласно 
техническо задание.

8. Технически параметри на автомобила:

8.1. Технически данни:

- Един брой фабрично нов лек автомобил;
- Брой места: минимум 5+1;
- Мощност на двигател: под 150 (сто и петдесет) конски сили;
- Двигател – дизел с работен обем от 1500 – 1600см3;
- Вид скоростна кутия: 5 или 6 – степенна механична;
- Комбиниран разход на гориво: не по-висок от 5,6 литра на 100 километра;
- Минимален гаранционен срок на автомобила: 150 000км. 
- Климатик;
- Бордови компютър;
- Дневни LED светлини;
- Фарове за мъгла;

- Хидроусилвател на волана с променливо усилие;
- Регулируем ход на волана във височина и дълбочина;
- Индикатор за външна температура;
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- радио CD/ RD4 / MP3.

8.2. Оборудване на автомобила:

- Съвременни системи за сигурност;
- Съвременна система за регулиране температурата на въздуха в купето;
- Мултифункционален дисплей с навигационна система;
- Комплект зимни гуми.

8.3. Допълнителни изисквания:

- Застраховка „Гражданска отговорност”;
- Застраховка „Каско”.

Финансов ресурс: 33     000 лева с ДДС.  
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