
            ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ, МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И 

КЛАСИРАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

1. Показатели, относителната им тежест, методика за определяне на 

комплексната оценка на офертите и класиране на участниците при сключване на 

договор за техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, 

опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M). 

 Оценяването на офертите на изпълнителите на обществената поръчка, с които е 

сключено рамковото споразумение, ще се извършва за всеки конкретен случай на 

техническо обслужване и ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, 

двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 

(F2M), въз основа на следните показатели и тежест при определяне на комплексната 

оценка на офертите: 

 

№ Наименование на показателите Тежест, % 

1 Цена на техническо обслужване или ремонта на самолет F2000 SN 

123 опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M)  

(Цn) 

70 

2 Гаранционен срок на техническо обслужване или ремонт на 

самолет F2000 SN123, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна 

силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) (Гn) 

20 

2.1 Подпоказател към т.2: Гаранционен срок на техническо обслужване 

или ремонт на самолет F2000 SN123, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) в 

летателни часа Гn1 

30 

2.2 Подпоказател към т.2: Гаранционен срок на техническо обслужване 

или ремонт на самолет F2000 SN123, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) в 

месеци експлоатация (Гn2) 

70 

3 

 

Срок за изпълнение на техническо обслужване или ремонт на 

самолет F2000 SN 123, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна 

силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) (Pn) 

10 

 

Методът на оценка е чрез изчисляване на коефициенти, получени от 

отношението на икономически най-изгодната оферта, подадена от всички участници, 

към конкретната оферта на участника. Оценката на офертите ще се извършва чрез 

изчисляване на комплексна оценка, която представлява сбора от изчислените 

коефициенти по показателите в зависимост от определената им тежест. 

Показатели за оценка на ценовите оферти и начина за определяне на тежестта им 

в комплексната оценка на офертите: 

 

 2. Цена на техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, 

опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) (Цn), с относителен дял (тежест) в 

комплексната оценка на офертата 70 %; 

 При предложена цена в евро без ДДС за техническо обслужване или ремонт на 

самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, 



спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M), коефициента на n-

ия участник се изчислява по формулата: 

           
.

min

Цnp

Ц
Цn  , където: 

Цn - коефициента на офертата от n-ия участник за предложената цена за техническо 

обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, 

двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 

(F2M);  

Цmin – най-ниската предложена за техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 

SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M)  в офертите на участниците; 

Цпр. – предложената цена за техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 

123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели  CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) от конкретния кандидат. 

Максимална стойност на Цn = 1. 

Забележка: Когато предложените цени в офертите са в различни валути, ще се 

приравняват в лева по курса на БНБ за деня, указан в поканата за техническото 

обслужване или ремонт, като краен срок за подаване на офертите. 

 

3. Гаранционен срок на техническо обслужване или ремонт на самолет 

F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна 

силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) (Гn), с относителен дял 

(тежест) в комплексната оценка на офертата 20 %. 

 Гаранционният срок на техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 

123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M), се определя в летателни часове и месеци 

експлоатация (което настъпи по-рано), които участниците следва да посочат в своите 

оферти. 

Коефициента за гаранционния срок на техническо обслужване или ремонт се 

изчислява по формулата: 

Гn = 30 % Гn1 + 70 % Гn2, където: 

Гn - коефициента на офертата на n-ия участник за предложения гаранционен срок на 

техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-

OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-

150 (F2M) 

Гn1 - коефициента на офертата на n-ия участник за предложения гаранционен срок в 

летателни часа на техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, 

опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка 

HONEYWELL GTCP36-150 (F2M); 

Гn2 - коефициента на офертата на n-ия участник за предложения гаранционен срок в 

месеци експлоатация на техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, 

опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка 

HONEYWELL GTCP36-150 (F2M  

При предложен гаранционен срок в летателни часове или месеци на 

експлоатация техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, 

опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка 

HONEYWELL GTCP36-150 (F2M, коефициента на n-тия
 
участник се изчислява по 

формулата: 

.1max

1
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Гn    където: 



Гmax1 (или 2) – максималния гаранционен срок в летателни часове (или месеци 

експлоатация), предложен в офертите на участниците за техническо обслужване или 

ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M  

Гпр.1 (или 2) – предложения в офертата на участника гаранционен срок в летателни часове 

(или месеци експлоатация) за техническо обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 

123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова 

установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M Максимална стойност на Гn = 1. 

 

 4. Срок за изпълнение на техническо обслужване или ремонт на самолет 

F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна 

силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M), с относителен дял (тежест) в 

комплексната оценка на офертата 10 %. 
 При предложен срок в календарни дни за изпълнение на техническо 

обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, 

двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 

(F2M), коефициента на n - тия участник се изчислява по формулата: 

           
.

min

Рпр

Р
Рn  , където: 

Рn - коефициента на офертата от n-ия участник за предложения срок на техническо 

обслужване или ремонт на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, 

двигатели CFE 738-1-1B, спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 

(F2M);  

Рmin – най-малкия предложен срок за изпълнение на техническо обслужване или ремонт 

на самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) в офертите на 

участниците; 

Рпр. – предложения срок за изпълнение на техническо обслужване или ремонт на 

самолет F2000 SN 123, опознавателен знак LZ-OOI, двигатели CFE 738-1-1B, 

спомагателна силова установка HONEYWELL GTCP36-150 (F2M) в офертата на 

конкретния участник. 

Максимална стойност на Рn = 1. 

 

Комплексна оценка на офертата на всеки участник се изчислява по формулата: 

КОn = 70 % Цn + 20 % Гn + 10 % Рn 

Където: 

КОn – комплексна оценка на офертата. 

Коефициентите 70%, 20 % и 10 % са теглови коефициенти. Те съответстват на 

определената тежест на важност на показателите, одобрени от Възложителя. 

Класирането на участниците ще се извърши по максимална изчислена 

комплексна оценка, закръглена до 3
тия

 знак след десетичната запетая. Максимална 

стойност на комплексната оценка – единица. При равна стойност на комплексната 

оценка на двама или повече участници се прилага чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП. 


