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Приложение № 9 

 
 

ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ 
за намаляване броя на кандидатите,  

на които да бъдат изпратени покани за представяне на оферти 
 
 

Когато броят на Кандидатите, които отговарят на критериите за предварителен подбор, е по-
голям от пет, се прилагат настоящите Правила и критериите за намаляване на броя на 
кандидатите, които да бъдат поканени да представят оферти. 
 
I. Критерии за оценка на Кандидатите 

Критерии за оценка Показатели 

Изпълнени дейности за 
последните 5 (пет) години от 
датата на подаване на 
Заявлението за участие: 

 

1. Pp - производство и доставка на тръби клас 
L450ME или по-висок за приложение при 
тръбопроводи за пренос на петрол и/или 
природен газ по суша и/или море с размер DN 650 
или по-голям – количество в метри 

(II.1., Формула 1, Таблица 1) 

2. Pc - производство и полагане на външно 
защитно покритие с три слоя полиетилен и на 
вътрешно покритие (грундиране) с използване на 
епоксид на тръби с размер DN 650 или по-голям – 
количество в метри 

(II.2., Формула 2, Таблица 2) 

Инструменти, съоръжения и 
техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на 
поръчката: 

 

3. Cp - капацитет на производствените линии за 
производството за 12 месеца на тръби с размер DN 
800 или по-голям, клас L450ME или по-висок – в 
метри на година 

(II.3., Формула 3, Таблица 3) 

4. Cc - капацитет на производствените линии за 

производството на външно и вътрешно покритие 

на линейна тръба с  размер DN 800 или по-голям – 

в метри на година 

(II.4., Формула 4, Таблица 4) 

 
II. Правила за оценка по всеки от показателите 
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1. Оценката по показател Pp (ЕРр) се извършва чрез изчисляване на съотношението (R1) 

между количеството тръби, произведени и доставени от n-тия Кандидат, и двукратния размер 

на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 1:  

           
            Pp n 
R1 = -----------------,  (Формула 1) 
       368 000 м 

 

Стойността на оценката ЕPp се определя в съответствие с Таблица 1: 

             Таблица 1 

Стойност на R1 ЕPp n 

По-малка от 1,00 0 

По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25 10 

По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50 20 

По-голяма или равна на 1.50 30 

 
където: 
ЕPp n е оценката на n-тия Кандидат по показател Pp; 
Pp n е количеството тръби, произведени и доставени от n-тия Кандидат (в метри). 
 

2. Оценката по показател Pc (ЕРс) се извършва чрез изчисляване на съотношението (R2) 
между количеството външно и вътрешно покритие за тръби, произведено и положено от n-

тия Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB 
(=368 000 м) по Формула 2: 

           
              Pc n 

R2 = -----------------,  (Формула 2)  
        368 000 м 

Стойността на оценката ЕPc се определя в съответствие с Таблица 2: 

 Таблица 2 

Стойност на R2 ЕPc n 

По-малка от 1,00 0 

По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25 5 

По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50 12,5 

По-голяма или равна на 1.50 20 

 
където: 
ЕPc n е оценката на n-тия Кандидат по показател Pc; 
Pc n е количеството външно и вътрешно покритие за тръби, произведено и 
положено от n-тия Кандидат (в метри); 

 
3. Оценката по показател Cp (ЕСр) се извършва чрез изчисляване на съотношението между 
годишния капацитет на производствените линии за производството на тръби на n-тия 
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Кандидат, и двукратния размер на общото количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 
м) по Формула 3:  

           
             Cp n 

R3 = -----------------,  (Формула 3)           
            368 000 м 

Стойността на оценката ЕPc се определя в съответствие с Таблица 3: 

 Таблица 3 

Стойност на R3 ЕCp n 

По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25 10 

По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50 20 

По-голяма или равна на 1.50 30 

 
където: 
ЕCp n  е оценката на n-тия Кандидат по показател Cp; 
Cp n е годишният капацитет на производствените линии за производството на 
тръби на n-тия Кандидат (в метри). 
 

4. Оценката по показател Cс (ЕСс) се извършва чрез изчисляване на съотношението между 
годишния капацитет на производствените линии за производството и полагането на външно 
и вътрешно покритие на линейна тръба на n-тия Кандидат, и двукратния размер на общото 
количество тръби в метри за Проект IGB (=368 000 м) по Формула 4:  

           
                 Cс n 

ЕCс n = -----------------,  (Формула 4)           
                368 000 м 

Стойността на оценката ЕCс се определя в съответствие с Таблица 4: 

 Таблица 4 

Стойност на R4 ЕCс n 

По-голяма или равна на 1.00, но по-малка от 1.25 5 

По-голяма или равна на 1.25, но по-малка от 1.50 12,5 

По-голяма или равна на 1.50 20 

 
където: 
ЕCс n  е оценката на n-тия Кандидат по показател Cс; 
Cс n е годишният капацитет на производствените линии за производството и 
полагането на външно и вътрешно покритие на линейна тръба на ден на n-тия 
Кандидат (в метри). 
 

 
III. Определяне на крайната оценка (Е) и класиране на Кандидатите 

1. Полученият от всеки Кандидат брой точки за всеки от шестте показателя се сумират по 
Формула 5: 
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           (Формула 5) 
 

Е n = ЕPp n + ЕPc n + ЕCp n + ЕCс n  
 

Максималната крайна оценка, която може да получи Кандидат, е 100. 
 

2. Кандидатите се подреждат по низходящ ред според получената крайна оценка. На 
Кандидатите, класирани от първо до пето място, се изпращат покани за представяне на 
оферти. 
 


