
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
 

Критерий за оценка на офертата: Икономически най-изгодна оферта 
 

Оценяването и класирането на офертите ще се извърши по критерий 
„Икономически най-изгодна оферта”, при следната методика: 

 
А. Показатели и относителна тежест: 
Начинът за определяне на показателите и тежестта им в комплексната оценка е 

както следва: 
Показател 1 (П1): „Такса за издаване на самолетен билет (такса обслужване)” 

- максимална оценка - 50 точки. 
Числов израз на оценката по показател П1 са точките, които се изчисляват по 

следната формула:  П1 = (Тмин / Тс) х К1, където: 
Тмин е минималната предложена такса от участник; 
Тс е предложената такса от съответния участник; 
К1 = 50 – тегловен коефециент на показателя. 
При Тмин = 0 се използва формулата П1 = (1+Тмин) / (1+Тс) х К1; 
 
Показател 2 (П2): „Отстъпка в процент от дължимите по тарифни условия глоби 

при смяна на датата на пътуването ” - максимална оценка - 20 точки. 
Числов израз на оценката по показател П2 са точките, които се изчисляват по 

следната формула: П2 = (Со / Смакс) х К2, където: 
Смакс е най-високият процент отстъпка от глоби в офертите на участниците;  
Со е процент на отстъпка от глоби на оценяваната оферта;  
К2 = 20 - тегловен коефициент на показателя. 
Показател 3 (П3): „Предложения на участника за бонуси, преференции и 

облекчени условия за Възложителя” - максимална оценка - 30 точки. 
Оценката е експертна и се базира на сравнителен анализ на предложените от 

участниците бонусни програми, специални тарифи и облекчени условия, както и 
преференции, които ще бъдат предоставени на Възложителя по време на 
изпълнение на договора, подробно описани в техническото предложение. Оценката 
ще основана на реалната приложимост и изпълнение на направените от участниците 
предложения, както и на начина, по който ще се доказва тяхното прилагане в хода на 
изпълнение по договора. Най-доброто предложение, което съдържа приложими 
бонусни програми, специални тарифи и облекчени условия ще получи 30 т. Всяко 
следващо предложение ще получи с 5 точки по-малко. Един и същ брой точки може 
да се получи при повече от една оферта. 

 
Б. Комплексната оценка (КО) се формира като сбор от оценките по всички 

показатели. 
КО = П1+П2+П3 


