
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ ЗА ТРАКТОРИ И САМОХОДНА 
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА 

 
Инж. Светлана Господинова Калапишева – ПГЗ, гр. Кнежа 

Проф.   д-р  Михо Янков Михов  - Институт по почвозноние,  агротехнологии и защита  на  растенията  ”Н.Пушкаров” – София 
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анализирани предимствата и нодостатъците им при провеждане на процедури за закупуване на трактори и самоходна 
земеделска техника. Разработена е методика за комплексна оценка на офертите по критерия – икономически най-изгодна 
оферта, базирана на обективни технически и икономически критерии. Така определената комплексна оценка позволява в 
максимална степен да се отчете влиянието на всеки компонент в нея при запазване на предварително определената му тежест.  
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Модернизацията на материално-техническата база на 

професионалните гимназии  в сферата на земеделието, 
институтите и  предприятията с държавно участие си извършва 
по различни програми или със собствени средства, при 
спазване на изискванията на действащото законодателство, т.е. 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/, [1]. 

Съгласно  член 37, ал. на възложителите 1 се  дава 
възможност да изберат един критерий, на базата на който да 
оценят офертите. Обикновено това е най-ниската предложена 
цена или икономически най-изгодната оферта. Наистина в 
много от случаите най-обективният критерий е най-ниската 
предложена цена - кандидатите са поставени в условията на 
реална конкуренция, а възложителят си гарантира изпълнение 
срещу минимално възнаграждение. Този критерий обаче не 
винаги е ефективен, защото обществените поръчки за техника 
имат комплексен предмет и се изпълняват за продължителен 
период от време. По--удачно е в документацията да се заложи 
като критерий за оценка на офертните предложения 
икономически най-изгодната оферта. Според § 1, т. 8 от 
Допълнителните разпоредби на ЗОП  икономически най-
изгодна е тази оферта, която отговаря в най-голяма степен на 
предварително обявените от възложителя показатели и тяхната 
тежест, пряко свързани с обекта на обществената поръчка по 
отношение на качество, цена, технически преимущества, 
естетически и функционални характеристики, характеристики, 
свързани с опазване на околната среда, оперативни разходи, 
гаранционно обслужване и техническа помощ, срок за 
изпълнение и други”. Тоест, залагайки този критерий, 
възложителят би си осигурил една по-широка стабилност в 
изпълнението на поръчката  [2].  

Целта на разработката е  да се предложи ред за 
подготовка на техническо задание и оценка на оферти за 
трактори и самоходна земеделска техника,  основана на оценка 
по обективни показатели, като по този начин се гарантира на 
възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение 
на поръчката от страна на потенциалния изпълнител. 
 
Ред за подготовка на техническото задание 

Подготовката на техническото задание е основната 
част от работите по подготовка на документите за обществена 
поръчка и е определящо за обективността на критериите за 
оценка на офертите. За целта е необходимо да бъдат 
определени изискванията към машината, обект на 
обществената поръчка, в съответствие с пазара на този вид 
техника. Предвид факта, че основен обект на обществените 
поръчки са тракторите, ще формулираме изискванията към тях, 
но с известни корекции те са приложими към всички видове 
селскостопански машини. Препръчваният ред за подготовка е 
следния: 

1. Подготовка  на примерен списък с необходимите 
технически характеристика и оборудване на машината на 
базата на операциите, които се планира да се извършват с нея и 
условията, при които ще работи. 
• Показатели за оценка на предназначението на 
трактора /технически/ 

• Надежностни показатели 
• Показатели за технологичност /материалоемкост, 
металоемост, маса/ 
• Показатели за транспортабилност /габаритни размери/ 
• Ергономични показатели /температура, шум, 
вибрации,усилие при управление и т.н./ 
• Показатели за безопасност /спирачен път, макс. ъгли 
на изкачване и спускане, обзорност/ 
• Показатели, отчитащи опазването на природата 
/отделяне на зотни окиси, окиси на въглерода, димност/; 
• Показатели, отчитащи стандартизацията и 
унификацията 
• Естетически показатели 

2. Определяне на сумата, която може да се отдели за 
закупуване на тази машина. Основната задача на всяка сделка 
от този тип е на оптимална за възложителя цена за се вземе 
машина с максимално близки до  желаните технически 
характеристики. Намирането на оптималното съотношение 
„цена-качество“ трябва да се прави при отчитане не само на 
търговската марка, а но производителя на основните 
комплектуващи агрегати на машината. Например, ако 
производителят на двигателя, трансмисията, водещите мостове  
и хидравликата на трактора са фирми с традиции и гарантират 
високо качество на своите продукти, търговската марка на 
комплектуващата ги фирма не е от определящо значение.  

 3. Определяне на типа на необходимата машина. 
Всеки тип машина има своите положителни страни и съответно 
– недостатъци, свързани с приложимостта и за определен вид 
работи. Например колесните трактори имат по-малко 
сцепление с почвата  и съответно  - по-малка теглителна сила. 
При работа на влажни почви имат по-голямо буксуване, а от 
там и по-ниска производителност при по-висок разход на 
гориво. От друга страна се придвижват по-бързо и могат да се 
ползват за междуредова обработка, растителна защита и 
транспорт. Благодарение на тази си универсалност  те са по-
популярни и се ползват с повишено търсене. 

4.Определяне на експлоатационните показатели на 
трактора включващи: технико-икономически, технически и 
агротехнически показатели. Към технико-икономическите 
показатели  се отнасят производителност,  теглителна сила,  
трудоемкост и металоемкост. Техническите показатели 
включват надлъжна и напречна устойчивост, лесно управление, 
ергономичност, шумност и удобства за работа на оператора. 
Агротехническите показатели са: уплътняване на почвата при 
работа, маневреност, проходимост и точност  при движение на 
полето. 

5. Определяне на мощността  и теглителната сила на 
трактора. Те са определящи за този вид техника. Не може да се 
търси пряка зависимост между мощността на двигателя и 
теглителната сила на трактора му.  Производителността му, 
както и ресурса му, зависят и от трансмисията и ходовата му 
система. Изборът на колесна схема 4К4 или 4К2  трябва да е 
съобразен с условията на работа и значението му нараства с 
намаляването на мощността на трактора. 
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6. Определяне на техническите изисквания към 
машината по отношение на възли, агрегати  и системи : 
двигател / мощност, въртящ момент/, трансмисия, обем на 
резервоара за гориво, тегло, колесна база, клиринс, система за 
отопление и вентилация, навесна система, електрооборудване и 
т.н., както и гаранционните и следгаранционни задължения на 
доставчика.  

 
Методика за оценка на офертите 
Оценката на офертите се извършва по критерия – 

икономически най-изгодна оферта. Получава се,  като сумаот 
стойностите на техническата ”n” и на финансовата оценка “m”, 
като се вземе отчита съотношението им.  Най-често то е 50/50, 
но са допустими и други съотношения, предвид изискванията, 
посочени в техническото задание. При оценката на офертите 
първо се разглежда техническата част, след това финансовата и 
накрая двете оценки се обединяват. 

При тези условия комплексната оценка се изчислява 
по формулата: 

 
i
O

i
OO ФmTnK .... += , 

където: OK  – комплексната оценка на  i-тата оферта; 

  i
OT     – техническата оценка на  i-тата 

оферта; 

  i
OФ    – финансовата оценка на  i-тата 

оферта; 
n – коефицинтът, отчитащ значимостта на техническата 

оценка на i-тата оферта в комплексната оценка; 
m – коефициентът, отчитащ значимостта на финансовата 

оценка на i-тата оферта в комплексната оценка. 

Техническата оценка на офертата включва пет основни 
компонента и има вида: 
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където:  i
OT  е техническата оценка на  i-тата машина; 

1g  е тегловният коефициент, отчитащ гаранционния срок 
на машината, стойността му е посочена в табл.1; 

2g - тегловният коефициент, отчитащ следгаранционно 
обслужване, стойността му е посочена в табл.1; 

3g - тегловният коефициент, отчитащ стойност на 
обслужването за 1000 моточаса, стойността му е посочена в 
табл.1; 

4g - тегловният коефициент, отчитащ срока на доставка, 
стойността му е посочена в табл.1; 

5g - тегловният коефициент, отчитащ допълнителното 
оборудване, стойността му е посочена в табл.1; 

i
ГT  - гаранционен срок на на  i-тата машина; 
i

СГT  - следгаранционно обслужване на  i-тата машина;; 
i

ОT  - стойност на обслужването за 1000 моточаса на  i-тата 
машина;; 

i
ДT  - срок на доставка на  i-тата машина;; 
i
ДОT - допълнителна окомплектация, подобряваща 

производителността,  качеството или удобството за работа с i-
тата машина. 

 
Таблица 1 

Тегловни коефициенти, отчитащи влиянието на отделните технически критерии 
 
№ по 
ред 

Критерий Тегловен коефициент Обозна-
чение 

Стой-
ност 

1. Гаранционен срок  тегловен коефициент, отчитащ гаранционния 
срок на машината 1g  0,15 

2. Следгаранционно обслужване тегловен коефициент, отчитащ следгаранционно 
обслужване 2g  0,10 

3. Стойност на обслужването за 
1000 моточаса 

тегловен коефициент, отчитащ стойността на 
обслужването за 1000 моточаса 3g  0,15 

4. Срок на доставка  тегловен коефициент, отчитащ срока на 
доставка 4g  0,05 

5. Допълнителна окомплектация тегловен коефициент, отчитащ допълнителното 
оборудване 5g  0,05 

 
За изчисляване на стойностите на отделните 

компоненти на техническия критерий е най-удобно да се 
използва точковата система, т.е.  на най-доброто предложение 
да се дават максималния  брой точки, определени за  него, или 
да се корегират останалите, според степента им на 
отдалеченост от него. Тогава отделните критерии, влизащи в 
него, могат да се определят по следния начин:  

- стойността на критерия гаранционен срок на 
машината за всяко предложение се изчислява по формулата: 

max
.

Г

i
Гi

Г t
tnT = , 

където 
i

Гt  е гаранционият срок на машината, 
посочен в офетата за i-тата машина; 

maxГt - максималният гаранционен срок,  даден в 
офертите ; 

n - определеният брой точки за техническия 
критерий. 

- стойността на критерия срок на следгаранционно 
обслужване на машината за всяко предложение се изчислява по 
формулата; 

max
.

Г

i
Гi

СГ t
tnT = , 

където 
i

СГt  е срокът на следгаранционно обслужване 
на машината, посочен в офетата за i-тата машина; 

maxСГt - максималният срок на следгаранционно 
обслужване, даден в офертите; 

n - определеният брой точки за техническия 
критерий. 

- стойността на критерия стойност на обслужването за 
1000 моточаса на  i-тата машина за всяко предложение се 
изчислява по формулата; 

i
O

Оi
O t

t
nT

min
.= , 
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където minОt  е минималната стойност на 
обслужването на машината при изработка от 1000 моточаса,  
даден в офертите; 

i
Ot  - стойността на обслужването при изработка от 

1000 моточаса, посочен в офетата за i-тата машина;   
n  -  определеният брой точки за техническия 

критерий. 
- стойността на критерия срок на доставка на 

машината за всяко предложение се изчислява по формулата: 

i
Д

Дi
Д t

t
nT

min
.= , 

където minДt  е минималната стойност на срока на 

доставка на машината, даден в офертите; 
i
Дt  - стойността на срока на доставка посочен в 

офетата за i-тата машина;   
n  -  определеният брой точки за техническия 

критерий. 
- стойността на критерия допълнителна 

окомплектация, подобряваща производителноста, качеството 
или удобството за работа, за всяко предложение се изчислява 
по формулата: 

max
.

ДО

i
ДОi

ДО t
t

nT = , 

където 
i

ДОt  е допълнителна окомплектация на 

машината, посочена в офетата за i-тата машина; 
maxДОt - максималната допълнителна 

окомплектация, дадена в офертите ; 
n - определеният брой точки за техническия 

критерий. 
Финансовата  оценка на офертите се базира на един 

критерий - цена. Това е основен критерии за оценка на всяка 
оферта. При допускане на нови и използвани машини се 
препоръчва да се направи корекция с коефициент със 
стойности, отчитащи степента на ползването на машината, 
таблица 2.  

 

i
i
O Ф

ФкФ
П

Пmin ..= , 

където:  iФП   е финансовото  предложение  в  i-тата 
оферта; 

minПФ - минималната цена на машината, дадена в 
офертите; 

k   – коефициентът, отчитащ степента на използване 

на машината. 

  Таблица 2 
Стойности на коефициента отчитащ степента на използване на машината  

Степен на използваност на предлагания трактор  Стойности на 
коефциента 

     - участникът предлага да достави нов трактор,  отговарящ на техническите изисквания на 
възложителя; 
     - участникът предлага да достави използван трактор до 500 моточаса, отговарящ на техническите 
изисквания на възложителя; 
     - участникът предлага да достави използван трактор от 500 до 1000 мото часа, отговарящ на 
техническите изисквания на възложителя; 
     - участникът предлага да достави използван трактор от 1000 до 2500 моточаса, отговарящ на 
техническите изисквания на възложителя; 
     - участникът предлага да достави използван трактор над 2500 моточаса, отговарящ на 
техническите изисквания на възложителя. 

1,00 
 

0,85 
 

0,70 
 

0,50 
 

0,30 

 
 

След изчисляване на комплексната оценка на 
офертите на първо място се класира участникът с най-висока 
оценка. В случай, че комплексните оценки на две или повече 
оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема 
офертата с по-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви, 
се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна 
тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по 
този показател. Ако и по този ред не може да се определи един 
участник на първо място, изпълнителят се определя въз основа 
на публично проведен жребий.  

 
Изводи:  
1.Предложен е методически подход за подготовка на 

техническо задание, включващо изискванията към машината, 
обект на обществената поръчка в съответствие с изискванията 
на ползвателя. 

2.Разработена е методика за комплексна оценка на 
офертите по критерия – икономически най-изгодна оферта, 
базирана на обективни технически и икономически критерии. 
Така определената комплексна оценка позволява в максимална 
степен да се отчете влиянието на всеки компонент при 
запазване на предварително определената му тежест.  
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