
 

Приложение№ 8 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА, ПОКАЗАТЕЛИ. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА И НАЧИН ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ И 

ПОД-ПОКАЗАТЕЛ 

 

на офертите на участниците в събирането на оферти на поръчка с предмет: 

„Предоставяне на услуги по изграждане и поддръжка на ISDN мрежа“ 

 

Настоящият документ определя критерия за оценка на офертите, подадени за участие в 

настоящото събиране на оферти и показателите му, методиката за комплексна оценка на 

всяка от офертите и начин за определяне оценката по всеки показател и под-показател. 

До оценка се допускат само офертите, които съдържат всички необходими документи и 

отговарят на обявените от възложителя условия.  

Допуснатите до оценка оферти, се оценяват по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена”, въз основа на цена и качествени показатели. Оценката се извършва от 

комисия, назначена със заповед на възложителя. Офертите се класират по низходящ ред на 

получената оценка, изчислена на база на определените показатели, като на първо място се 

класира офертата с най-висока оценка. 

 

I. Оценка на офертите. 

Оценката на офертите се формира по следната формула:  

Око = От + Оц  

където: 

Око е оценката на конкретната оферта на участника; 

От е показателят „Технически показател” на участника. Максималната стойност на 

показателя От е 40 точки. Показателят От има относителна тежест в крайната оценка от 

40%. 

Оц е показателят „Ценови показател” на участника. Максималната стойност на 

показателя Оц е 60 точки. Показателят Оц има относителна тежест в крайната оценка от 

60%. 

Максималната стойност на оценката (Око) е 100 точки.  

 

Оценките по отделните ценови подпоказатели се представят в числово изражение с точност 

до четвъртия знак след десетичната запетая.  

Офертата, получила най-висока оценка Око, се класира на първо място. В случай, че двама 

или повече участници получат равни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се 

определя при съобразяване с разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и ал. 3 ППЗОП вр. чл. 192 ЗОП. 

 

II. Определяне на оценките по всеки показател. 

Технически показатели (От) – отразяват предложенията на участника от Техническото 

му предложение и включват следните подпоказатели: 

От1 е оценка на предложението на участника за предлаганата от него надеждност на 

подлежащата на изграждане и поддржка ISDN мрежа – 20 т.; 

От2 е оценка на предложението на участника за предлаганата от него сигурност на 

подлежащата на изграждане и поддръща ISDN мрежа - 20 т. 

 

Оценяването на предложеното техническо решение за предоставяне на услугите от 

участника се формира както следва: 

От = От1 + От2  

 

Оценка на предложението на участника за предлаганата от него надеждност на 

подлежащата на изграждане и поддржка ISDN мрежа - От1.  



 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 20 т. 

При оценката се отчита съответствието носещо по-голяма оценка за участника: 

- При предложена надеждност, чрез осигуряване на резервираност на 

електрозахранването и отказоустойчивостта на ползваните съоръжения за 

осигуряване на  надеждна ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

участникът получава 10 точки. 

- За оферта, в която се предлага по-високо качество за надеждност от такава 

свеждаща се до на резервираност на електрозахранването и отказоустойчивостта 

на ползваните съоръжения за осигуряване на  надеждна ISDN мрежа на 

територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, участникът получава 20 точки. 

В техническото си предложение всеки участник, следва да предостави информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения за осигуряване 

на за надеждност. 

 

Оценка на предложението на участника за начина на предлагане на сигурност на 

подлежащата на изграждане и поддържане ISDN мрежа - От2 

При оценката се отчита съответствието носещо по-голяма оценка за участника: 

- При предложено осигуряване на възможност за управление на съоръженията чрез 

които ще предоставя ISDN мрежа на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

възможност за налагане на ограничения за вида на ползваната услуга, участникът 

получава 10 точки. 

- За оферта, в която се предлага по-високо качество за сигурност от такава свеждаща 

се до осигуряване на  възможност за управление на съоръженията чрез които ще 

предоставят услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с възможност за 

налагане на ограничения за вида на ползваната услуга, получава 20 точки. 

В техническото си предложение всеки участник, следва да предостави информация за 

ползвания метод, организация на работа и вид на ползваните съоръжения осигуряване на 

сигурност. 

 

 

Оценяването на направеното ценово предложение за предоставяне на услугите от участника 

(Оц) се формира както следва: 

Оц = Оц1 + Оц2 + Оц3 

Ценови показатели (Оц) – отразяват предложенията на участника от ценовото му 

предложение и включват следните подпоказатели: 

 

Оценка на предложението на участника за Месечна абонаментна такса за поддържане 

на ISDN мрежа в лева без ДДС (Оц1). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 12 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой точки 

за показателя, а за целите на изчислението на оценките на останалите участници, за Цmin 

се прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                  Цmin 

     Оц1 = --------- х 12 

                     Цn 

Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 

Оценка на предложението на участника за Цена за такса за първоначално 

конфигуриране на ISDN мрежата (Оц2). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 24 т. 

Този показател се получава по следната формула: 



 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой 

точки за показателя, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници, за 

Цmin се прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                     Ц min 

Оц2= 24 x -----------, където: 

                     Цn  
- Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

- Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 

Оценка на предложението на участника за Цена за такса на еднократна такса за 

изграждане на ISDN мрежата (Оц3). 

Максималният брой точки, получен от участник по този подпоказател е 24 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

При направено ценово предложение 0.0000 лева, то се оценява с максималния брой 

точки за показателя, а за целите на изчислението  на оценките на останалите участници, за 

Цmin се прилага стойност 0.00001, по следната формула: 

                     Ц min 

Оц3= 24 x -----------, където: 

                     Цn  
- Цmin – предложена най-ниска цена измежду всички участниците 

- Цn – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 


