
 
 

Проект: Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност 
на ЗММ-Златоград АД 

Договор: BG16RFOP002-2.033-0005-C01 
 

 

стр. 1 www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

в процедура „Избор с публична покана“ 

Предмет на процедурата: “Доставка, монтаж, тестване и пускане в експлоатация на 

машини и доставка и инсталация на софтуер необходими за подобряване на 

производствените процеси в ЗММ-Златоград АД” в изпълнение на проект 

„Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна 

конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, административен договор за 

предоставяне на БФП BG16RFOP002-2.033-0005-C01, финансиран по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, чрез ВОМР, съфинансирана 

от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, процедура 

„BG16RFOP002-2.033 МИГ Кирково-Златоград, ИК 2,2 „Подобряване на производствения 

капацитет в МСП на територията на МИГ Кирково-Златоград“, с три обособени позиции. 

Обособена позиция 1: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на 

обработваща машина за производство на ротационни детайли, включващо: 1 брой 

Струг с цифрово-програмно управление (ЦПУ) 

Обособена позиция 2: Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на 

машини за резбонарязване и пробиване на детайли, включващо: 2 броя Вертикален 

обработващ център 

Обособена позиция 3: Доставка и инсталация на Софтуер за инженерно проектиране - 

1 лиценз 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи 

изпълнителя на настоящата поръчка. Класирането на оферти по обекта на процедурата 

се извършва по комплексна оценка, изчислена на база техническата и финансова 

оценка на офертите, като критерият е икономически най-изгодната оферта. 

Класирането на офертите се извърша по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

До тази оценка се допускат само оферти, които успешно са преминали следните 

предварителни етапи:  
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ЕТАП 1: ПРОВЕРКА ЗА ДОПУСТИМОСТ НА КАНДИДАТИТЕ 

Този етап се извършва проверка на формалните условия, на които следва да отговаря 

кандидата съгласно условията за участие и съгласно критериите за допустимост, 

определени в Публичната покана, наличието и коректността на изискуемите документи, 

спазване на сроковете и изискванията към офертите за кандидатстване.  

1.1. Разглеждането на офертите се извършва по поредния номер на тяхното постъпване. 

1.2. Административното съответствие се проверява чрез извършване на предваритела 

проверка за окомплектованост на офертите.  

1.3. Предварителната проверка се извършва от оценителите след отваряне на офертите 

с цел проверка на наличието на всички документи за участие в процедурата и 

подробно описани в Публичната покана.  

1.4. Оценителната комисия може по всяко време да проверява заявените от 

кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея 

документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни 

доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата на кандидата.  

1.5. Оценителите писмено уведомяват участниците за липсващи документи или за 

констатираните нередовности, посочват точно вида на документа или документите, 

които следва да се представят допълнително, и определят срок за представянето им. 

Срокът е еднакъв за всички участници. В случай, че даден участник не предостави или 

не представи в срок изискваните документи, същият се отстранява от настоящата 

процедура за избор на изпълнител. 

1.6. Критериите за оценка се прилагат само по отношение на участниците, които не са 

отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл.8, ал.3 от ПМС № 

160/01.07.2016 г. Във връзка с чл.53 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на предварително 

обявените условия на Публичната покана. 

Етап 2. ПРОВЕРКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С МИНИМАЛНИТЕ ТЕХНИЧЕСКИ 

ИЗИСКВАНИЯ 

До този етап се допускат само Кандидати, които успешно са преминала оценката на 

етап 1. 

2.1. Извършва се проверка на съответствието на офертите с изискванията и условията, 

свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура и посочени в тръжната 

документация, в т.ч. и Техническото задание.  
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2.2. Ако предложението не покрива всички изисквания на ЗММ-Златоград АД, описани 

в тръжната документация, съответният участник се отстранява от по-нататъшно участие 

в процедурата. 

2.3. Участник чиято оферта не отговаря на минималните технически и функционални 

характеристики, се отстранява от участие. 

Класирането на успешно преминалите предходните етапи оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО). 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА: 

Разглеждането на офертите се извършва по поредния номер на тяхното постъпване 

съгласно Входящия Регистър на постъпилите оферти.  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената Комплексна 

оценка (КО), като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Критериите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест се отнасят за всяка 

една обособена позиция, като офертите по всяка обособена позиция се оценяват 

поотделно съгласно методиките описани по-долу. 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 1 И 2 

Показател – П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точки по 

показателя) 

1. Предложена цена – П1 40 % (0,40) 100 ТЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики – П2 

40 % (0,40) 100 ТДТХ 

3. Извънгаранционно обслужване 

след изтичане на гаранционния 

срок – П3 

20 % (0,20) 100 ТИГ 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 

№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 

комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой 

точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение 

на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 
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Указания за определяне на оценката по всеки показател:  

Показател П1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

ТЦ = 100 х  
Цmin 

Цn 

където:  

 „100” е максималните точки по показателя;  

 „Цmin” е най-ниската предложена цена;  

 „Цn” е цената на n-я участник.  

Точките по първия показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П1 = ТЦ х 0,40, където:  

 „0,40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  

 

Показател П2 – „Допълнителни технически и функционални характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата/офертите предложила/предложили най-

добри условия по отношение на допълнителните технически и функционални 

характеристики – 100 точки. Участник, предложил съответната допълнителна 

характеристика получава броя точки в съответствие с таблиците по-долу (Таблица 1 – за 

Обособена позиция 1; Таблица 2 – за Обособена позиция 2). 

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и 

нямат задължителен характер. Офертата на кандидат предложил оборудване без 

наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отстранявана на 

това основание. 
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Таблица 1: 

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка – 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на обработваща машина за 

производство на ротационни детайли - 1 брой Струг с цифрово-програмно управление (ЦПУ) 

Машина / оборудване абрев. параметри точки 

- Револверна глава с повече от 12 

позиции 

ДТХ.1 включена револверна глава с 

повече от 12 позиции 

(максумум до 24) 

20 т. 

включена е револверна глава с 

максимум 12 позиции 

(минимално изискване на 

техническата спецификация) 

0 т. 

- Максимален въртящ момент на 

шпиндела по-голям от 225 Nm 

ДТХ.2 > 225 Nm и < 340 Nm 10 т. 

>= 340 Nm 20 т. 

- Възможност за по-голям отвор на 

шпиндела над минималния изискуем 

от 75 мм. 

ДТХ.3 > 75 мм. и <= 95 мм 10 т. 

> 95 мм. и <= 155 мм 15 т. 

> 155 мм 20 т. 

- Максимално усилие на пинолата ДТХ.4 до 530 кг (27кг/см2) 

включително 

10 т. 

до 795 кг (30кг/см2) 

включително 

20 т. 

повече от 795 кг (30кг/см2) 30 т. 

- Наличие на система за улавяне на 

готовите детайли 

ДТХ.5 включено е устройство за 

улавяне на готовите детайли 

10 т. 

не е включено е устройство за 

улавяне на готовите детайли 

0 т. 

МАКСИМАЛНО ТОЧКИ: 100 т. 
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Таблица 2: 

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка – 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

Доставка, инсталация, тестване и въвеждане в експлоатация на машини за резбонарязване и 

пробиване на детайли - 2 броя Вертикален обработващ център 

Машина / оборудване абрев. параметри точки 

- Инструментален магазин за 

повече от 16 инструмента 

ДТХ.1 > 16 инструмента и <= 24 

инструмента 

10 т. 

> 24 инструмента и <= 32 

инструмента 

20 т. 

- СВД (съчменовинтова двойка)с 

диаметър по оси Х/У/Z по голям 

от Ø 30 мм 

ДТХ.2 > Ø 30 мм и <= Ø 40 мм 10 т. 

> Ø 40 мм 20 т. 

- Направляващи с максимален 

размер не по-голям от 20/20 мм 

по оси Х/У/Z 

ДТХ.3 максималния размер на 

направляващите по оси Х/У/Z е: 

<= 20/20 мм 

30 т. 

максималния размер на 

направляващите по оси Х/У/Z е: 

> 20/20 мм  

0 т. 

  

- Включени датчици за измерване 

на инструмента и измерване на 

детайлите 

ДТХ.4 включен е само датчик за 

измерване на инструмента 

10 т. 

включен е само датчик за 

измерване на детайлите 

20 т. 

включени са и двата датчика 30 т. 

МАКСИМАЛНО ТОЧКИ: 100 т. 

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в 

таблиците по-горе по следната формула. 

За обособена позиция 1 – Таблица 1: 

ДТХ = ДТХ.1 n + ДТХ.2 n + ДТХ.3 n + ДТХ.4 n + ДТХ.5 n 

За обособена позиция 2 – Таблица 2: 
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ДТХ = ДТХ.1 n + ДТХ.2 n + ДТХ.3 n + ДТХ.4 n 

Точките по втория показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П2 = ДТХ х 0,40, където:  

 „0,40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  

 

Показател П3 – „Извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния срок” 

в календарни дни, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната 

оценка – 0,20.  

Участниците следва да предложат в своята оферта срок на извънгаранционно 

обслужване след изтичане на гаранционния срок като цяло число в месеци. Срокът на 

извънгаранционно обслужване не може да бъде по-малък от 6 (шест) месеца и повече 

от 24 (двадесет и четири) месеца. Участниците трябва да оферират срок за 

извънгаранционно обслужване, считано от датата на изтичане на гаранционния срок на 

машините. Предложения, попадащи под 6 (шест) месеца или предложения попадащи 

над 24 (двадесет и четири) месеца или предложения, които не съдържат информация 

по този показател, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани. 

Максималният брой точки получава офертата предложила най-дългият срок за 

извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния срок – 100 точки. 

Точките на останалите участници се изчисляват по следната формула: 

 

ТИГ = 100 х  
ИГn 

ИГmax 

където:  

 „100” е максималните точки по показателя ;  

 „ИГmax” е най-дългият срок за извънгаранционно обслужване след изтичане на 

гаранционния срок;  

 „ИГn” е срокът за извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния 

срок предложен от n-я участник.  

Точките по четвъртия показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П3 = ТИГ х 0,20, където:  

 „0,20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник по Обособени позиции 1 и 2 се получава 

като сума от оценките на офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П1 + П2 + П3 

Пресмятанията по всички формули се извършват с точност до третия знак след 

десетичната запетая.  

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

Показател – П 

(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 

(точки по 

показателя) 

1. Предложена цена – П1 40 % (0,40) 100 ТЦ 

2. Допълнителни технически и 

функционални характеристики – П2 

40 % (0,40) 100 ТДТХ 

3. Време за реакция за 

отстраняване на софтуерен 

проблем [астрономически часа, 

число ≥ 1] – П3 

20 % (0,20) 100 ТВР 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона 

№ 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 

комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално възможният брой 

точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение 

на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 

Указания за определяне на оценката по всеки показател:  

Показател П1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

 

ТЦ = 100 х  
Цmin 

Цn 
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където:  

 „100” е максималните точки по показателя;  

 „Цmin” е най-ниската предложена цена;  

 „Цn” е цената на n-я участник.  

Точките по първия показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П1 = ТЦ х 0,40, където:  

 „0,40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  

 

Показател П2 – „Допълнителни технически и функционални характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата/офертите предложила/предложили най-

добри условия по отношение на допълнителните технически и функционални 

характеристики – 100 точки. Участник, предложил съответната допълнителна 

характеристика получава броя точки в съответствие с таблицата по-долу (Таблица 3 – за 

Обособена позиция 3). 

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и 

нямат задължителен характер. Офертата на кандидат предложил оборудване без 

наличие на съответните допълнителни параметри, не може да бъде отстранявана на 

това основание. 

 

Таблица 3: 

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка – 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 

Доставка и инсталация на Софтуер за инженерно проектиране - 1 лиценз 

Машина / оборудване абрев. параметри точки 

- Наличие на инструменти за базов 

анализ на флуиди, с които да се 

изчислява траекторията на  

преминаващите през всякакви 

детайли или сглобени единици вода 

или въздушни потоци 

ДТХ.1 Предложеният софтуерен 

продукт има интегрирани 

инструменти за базов анализ на 

флуиди, с които да се изчислява 

траекторията на  

преминаващите през всякакви 

детайли или сглобени единици 

вода или въздушни потоци 

20 т. 
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Предложеният софтуерен 

продукт НЯМА интегрирани 

инструменти за базов анализ на 

флуиди, с които да се изчислява 

траекторията на  

преминаващите през всякакви 

детайли или сглобени единици 

вода или въздушни потоци 

0 т. 

- Наличие на собствен CAM или 

еквивалентен модул модул за 

управление на металорежещи 

машини с ЦПУ 

ДТХ.2 Предложеният софтуерен 

продукт има собствен CAM или 

еквивалентен модул за 

управление на металорежещи 

машини с ЦПУ 

20 т. 

Предложеният софтуерен 

продукт НЯМА собствен CAM 

или еквивалентен модул за 

управление на металорежещи 

машини с ЦПУ 

0 т. 

- Автоматично създаване на 

технологичните операции в CAM / 

еквивалентния модул за 

обработване на детайлите 

ДТХ.3 Предложеният софтуерен 

продукт предлага възможност 

за автоматично създаване на 

технологичните операции в 

CAM/еквивалентния модул за 

обработване на детайлите 

20 т. 

Предложеният софтуерен 

продукт НЕ предлага 

възможност за автоматично 

създаване на технологичните 

операции в 

CAM/еквивалентния модул за 

обработване на детайлите 

0 т. 

- Създаване на управляващи 

програми за минимум 3-осни 

фрезови машини 

ДТХ.4 Предложеният софтуерен 

продукт предлага възможност 

за създаване на управляващи 

програми за минимум 3-осни 

фрезови машини 

20 т. 

Предложеният софтуерен 

продукт НЕ предлага 

възможност за създаване на 

0 т. 

http://www.eufunds.bg/


 
 

Проект: Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива пазарна конкурентоспособност 
на ЗММ-Златоград АД 

Договор: BG16RFOP002-2.033-0005-C01 
 

 

стр. 11 www.eufunds.bg 

Този документ е създаден по проект „Подобряване на производителността и осигуряване на устойчива 

пазарна конкурентоспособност на ЗММ-Златоград АД“, в изпълнение на договор за БФП BG16RFOP002-
2.033-0005-C01, с финансовата подкрепа на ОПИК 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата 

отговорност за съдържанието на документа се носи от ЗММ-Златоград АД и при никакви обстоятелства не 

отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

управляващи програми за 

минимум 3-осни фрезови 

машини 

- Автоматично преизчисляване на 

инструменталните пътища при 

промяна 3D модела 

ДТХ.5 Предложеният софтуерен 

продукт предлага възможност 

за автоматично 

преизчисляване на 

инструменталните пътища при 

промяна 3D модела 

20 т. 

Предложеният софтуерен 

продукт НЕ предлага 

възможност за автоматично 

преизчисляване на 

инструменталните пътища при 

промяна 3D модела 

0 т. 

МАКСИМАЛНО ТОЧКИ: 100 т. 

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в 

таблиците по-горе по следната формула. 

ДТХ = ДТХ.1 n + ДТХ.2 n + ДТХ.3 n + ДТХ.4 n + ДТХ.5 n 

Точките по втория показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П2 = ДТХ х 0,40, където:  

 „0,40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  

 

Показател П3 – „Време за реакция за отстраняване на софтуерен проблем” в часове, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.  

Участниците следва да предложат в своята оферта време за реакция за отстраняване на 

софтуерен проблем, вкл. в извънработно време в часове (число >= 1). Предложения, 

които не съдържат информация по този показател, ще бъдат предложени за 

отстраняване. 

Максималният брой точки получава офертата предложила най-кратко време за реакция 

за отстраняване на софтуерен проблем – 100 точки. Точките на останалите участници се 

изчисляват по следната формула: 

 

ТВР = 100 х  ВРmin 
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ВРn 

където:  

 „100” е максималните точки по показателя ;  

 „ВРmin” е най-краткото време за реакция;  

 „ВРn” е времето за реакция предложено от n-я участник.  

Точките по третия показател на всеки участник се получават по следната формула:  

П3 = ТВР х 0,20, където:  

 „0,20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  

КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ 

Крайното класиране на кандидатите се извършва по низходящ ред на получената 

комплексна оценка по съответната обособена позиция. 

Офертата получила най-висока комплексна оценка по съответната обособена 

позиция, се класира на първо място.  

В случай, че офертите имат еднакъв брой точни, за Изпълнител ще бъде определен 

участникът предложил най ниска цена. 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител по 

съответната обособена позиция на настоящата процедура. 

Ако избраният кандидат не сключи договор с Възложителя в законоустановения срок, 

покана за сключване на договор получава втория в класирането. 
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