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ОЦЕНЯВАНЕ И СРАВНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ  
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на 
изискванията на възложителя.  
Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта“.  
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка 
оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за 
оценка показатели.  
Участниците, с допуснати до оценяване оферти се класират по низходящ ред, като 
участникът с офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  
Офертите на участниците се оценяват по следните показатели и критерии:  
1 Р1 - предложена отстъпка от цената на самолетния билет - kт = 0.50  
2 Р2 - предложена отстъпка от такса обслужване - kт = 0.30  
3 P3 - предложена отстъпка от цената за свръхбагаж - kт = 0.20  

Оценката на показателите се извършва по следния начин:  
Р1 - оценка на отстъпката от цената на самолетния билет  
P1=(Pn/Pmax)x100 точки,  
където Рn - % отстъпка на n-тия участник,  

Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник  
Р2 - оценка на отстъпката от такса обслужване  
P2=(Pn/Pmax)x100 точки,  
където Рn - % отстъпка на n-тия участник,  

Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник  

P3- предложена отстъпка от цената за свръхбагаж 

P3=(Pn/Pmax)x100 точки,  
където Рn - % отстъпка на n-тия участник,  

Рmax - максимален % отстъпка, дадена от участник  

Ф – Комплексна оценка  
Ф = 0.5хР1+0.3хР2+ 0.2xP3 

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия се 
закръглят до втория знак след десетичната запетая.  

Ако има участници в процедурата получили еднакви общи оценки, комисията 
класира по-напред участникът, предложил по-висока отстъпка от цената на самолетния 
билет. 
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