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Проект BG16RFOP002-1.001-0108- Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с 

определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Захарни 

заводи“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на ЕС и УО. 

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ- ПОКАЗАТЕЛИ И 

ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ 

ПО ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0108-С01 

 

По процедура „избор с публична покана“ съгласно чл. 51 от ЗУСЕСИФ с предмет:  

 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Хоризонтална пакетираща 

машина, тип flowpack -1 бр.“ 

 

I. Предварителна проверка  

 

1. Комисията 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. 

2. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва 

предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им 

с изискванията, обявени в документацията за участие. 

3. Комисията писмено уведомява участниците за липсващи документи или за 

констатирани нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които 

следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е 

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

представи в срок изисканите документи, същият се отстранява от настоящата 

процедура за избор на изпълнител. 

4. Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл.8, 

ал.3, от ПМС № 160/01.07.2016 във връзка с чл. 53 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на 

предварително обявените от бенефициента условия. 
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II. Проверка за съответствие с минималните технически характеристики 

  

Участник, чиято оферта не отговаря на минималните технически и функционални 

характеристики се отстранява от участие.  

 

III. Критерий за оценка 

 

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка (КО), изчислена на база 

техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е „оптимално 

съотношение качество - цена“. Класирането на офертите се извършва по низходящ 

ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-

висока оценка. 

 

 

IV. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест:  

 

 

Показател Тежест 

Максимално 

възможни брой 

точки 

Предложена цена - ПЦ 30 % (0,30) 100 

Допълнителни технически характеристики– ДТХ 70 % (0,70) 100 

 

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01. 

 

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът, получил по-висок брой 

точки по показателя – Предложена цена.  

 

1. Предложена цена – ПЦ  
 

Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в 

комплексната оценка е 30 % (0,30). 

 

Взема се предвид общата цена от финансовата оферта, в лева без включен ДДС. В случай, 

че цената посочена в Ценовата оферта е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по 
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курс 1 евро = 1.95583 лева. Максимален брой точки, получава кандидатът предложил най-

ниска цена, а точките на останалите участници се изчисляват по следната формула:  

 

                         С min 

  ПЦ  =   ------------ х 100,  където: 

                          C n  

 

 “ПЦ“ са точките по показателя „Предложена цена“; 

 “100” е максималните точки по показателя;  

 “Cmin” е най-ниската предложена цена;  

 “Cn ”е цената на n-я участник. 

 

2. Допълнителни технически характеристики - ДТХ 

 

Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната 

оценка е 70% (0,70). Участник, предложил съответната допълнителна характеристика 

получава броят точки в съответствие с таблицата по-долу, а участник, предложил машина без 

наличие на съответната характеристика, получава – 0 т.: 

 

Допълнителни технически характеристики, 

предмет на оценка: 

Показател Точки 

1.       Подходяща за пакетиране на единични бонбони 

тип flowpack с размери: диаметър 19-21мм, дебелина 

12-13 мм, тегло  4,7- 5гр. 

Не е налично 0 т. 

Налично е 
10 т. 

2.       Максимална ширина на макарата (ролката) – 

200 мм; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

3.       Наличие на електронно мултиосово управление; 
Не е налично 0 т. 

Налично е 10 т. 

4.       Подавателното устройство да е с автоматична 

система; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 10 т. 

5.       Подходяща за опаковъчни материали – топло и 

студенозалеващо се фолио; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 10 т. 

6.       Формоващата кутия е подвижна; 
Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т . 

7.       Наличие на пневматично автоматично отваряне 

на залепващите ролки (макари) при спиране на 

машината; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 
5 т. 

8.       Лентата на извеждащия конвейер е от материал 

допустим за контакт с хранителни продукти; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

http://www.eufunds.bg/


 

                                
 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------- 
 

Проект BG16RFOP002-1.001-0108- Внедряване на иновативен продукт – лечебни карамелажни бонбони с 

определен състав от етерични масла и антимикробен ефект в производството на „Захарни заводи“ АД, 

финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, 

съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Захарни 

заводи“ АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на ЕС и УО. 

9.       Скоростта на извеждащия конвейер се 

синхронизира със скоростта на опаковане; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

10.    Наличие на табло за управление на машината, 

което да е защитено  от външни фактори като прах, 

пръски от вода, продуктови частици; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 
5 т. 

11.    Наличие на цветен тъчскрийн (touchscreen) 

дисплей на системата за управление; 

Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

12.    Възможност за управление на всички функции, в 

т.ч. контролиране на температурата на залепване  

Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

13.    Наличие на брояч на циклите; 
Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

14.    Наличие на устройство за напречно залепване; 
Не е налично 0 т. 

Налично е 5 т. 

15.    Възможност за отделно контролиране на 

температурата на  горните и долните запояващи 

притисквачи на устройството за напречно залепване 

Не е налично 0 т. 

Налично е 
10 т. 

Максимален брой точки по показател ДТХ  100 точки (т.) 

 

Допълнителните технически и функционални характеристики са предмет на оценка и нямат 

задължителен характер. Офертата на кандидат, предложил машина без наличие на съответните 

допълнителни параметри, не може да бъде отхвърлена на това основание. 

 

Комплексна оценка на офертите: 

 

Общата /комплексна/ оценка на офертите за Хоризонтална пакетираща машина, тип flowpack -

1 бр. се получава както следва: 

  

Комплексна оценка = (ПЦ х 0,30) + (ДТХ х 0,70)  

Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата получила 

най-висока оценка по посочената по-горе формула. Участникът, класиран от комисията на 

първо място, се определя за изпълнител на настоящата процедура. 
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