
 

Приложение №8 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

Оценката на офертите ще се извърши по критерия “Икономически най-изгодна 

оферта”. 

"Икономически най-изгодна оферта" е тази оферта, за която е налице оптимално 

съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на показатели, 

включващи качествени, аспекти на обслужване, поддръжка и техническа помощ свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА ОФЕРТА” съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 във връзка 

с чл. 70 ал. 4, т. 1 от ЗОП. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши 

в съответствие с изискванията на ЗОП. 

2. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за 

възможностите на участника да изпълни обществената поръчка, която се формира като сбор 

от получените точки по отделните показатели за оценка. 

3. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка са описани в настоящата 

документация: 

ЗАБЕЛЕЖКА! Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак 

след десетичната запетая.  

4. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за икономически 

най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-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. Комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, 

като участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния 

жребий и могат да изпратят упълномощени представители. 

Критерият се прилага за оценка на офертите, които: 

1. отговарят на предварително обявените от възложителя условия, и 

2. са подадени от участници, за които не са налице обстоятелствата по чл. 54 ал.1, 2 

и 3 от ЗОП и които отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – 

оптимално съотношение качество/цена, при следните показатели за оценка: 

К =К1 + К2, където: 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
МАКС. БР. ТОЧКИ В 

КРАЙНАТА ОЦЕНКА 

К 1 Ценови показатели 60 т. 

К 2 Технически показател 40 т. 

 

ЦЕНОВИ ПОКАЗАТЕЛИ 

Максималният брой точки, който може да получи, всеки от участниците по 

техническия показател – К1 е 60 точки, разпределени както следва 



 

 

К1 = К 1.1 + К 1.2 + К 1.3+ К 1.4+ К 1.5, където: 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА МАКС. БР. ТОЧКИ 

К 1.1 Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта с 

възможност за разговори извън затворена група 

3 т. 

К 1.2 Цена за разговори в група на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

една минута 

18 т. 

К 1.3 Цена за една минута национален разговор от 1 SIM 

карта с възможност за разговори извън затворена 

група 

18 т. 

К 1.4 Брой включени в месечната такса минути за 

разговори с абонати в РБ за 1 SIM карта с 

възможност за разговори извън затворена група 

18 т. 

К 1.5 Месечна абонаментна такса за пакет с включени 

1000 МB за достъп до Интернет 

3 т. 

 

К 1.1 – Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта с възможност за разговори извън 

затворена група – 3 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

- Този участник, който предложи най-ниската цена, получава максимален брой точки – 

3, а за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата:  

  Цmin 

     К1.1= --------- х 3 

  Цма/n 

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

- Цма/n – цената в лева, на участника, чието предложение за месечна абонаментна такса 

се разглежда   

 К 1.2 - Цена за разговори в група на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за една минута - 18 т. 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 18, а за 

останалите участници за целите на оценката се прилага формулата 

                   Ц гр 

K1.2= 18 x -----------, където: 

                   Цгр/n  

- Цгр - най-ниската предложена ненулева цена измежду всички участници 

- Цгр/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда 

К 1.3 – Цена за една минута национален разговор от 1 SIM карта с възможност за 

разговори извън затворена група – 18 т.  



 

Този показател е съобразен с профила на потребление  към мобилни и фиксирани мрежи в 

РБ, за периода 09.2017 до 03.2018, формиран от реализираното потребление по следните 

направления: 

- разговори с абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД, които представляват 55.63% от 

общото реализирано потребление за разговори от 505 255 минути към фиксирани и мобилни 

мрежи в РБ 

- разговори с абонати на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД, които представляват 

27.80% от общото реализирано потребление за разговори от 505 255 минути към фиксирани 

и мобилни мрежи в РБ 

- разговори с абонати на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД, които 

представляват 15.32% от общото реализирано потребление за разговори от 505 255 минути 

към фиксирани и мобилни мрежи в РБ 

- разговори с абонати на фиксирана мрежа в РБ, които представляват 1.25% от общото 

реализирано потребление за разговори от 505 255 минути към фиксирани мрежи в РБ  

Всеки участник, следва да предложи единична цена по всяко от направленията: 

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на БТК ЕАД,  

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД, 

- Цена на минута разговор с абонат на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД,  

- Цена на минута разговор с абонат на фиксирана мрежа в РБ 

Предлаганите единични цени не следва да са по-ниски от определените за 

разходоориентирани от компетентните органи в РБ.  

Комисията извършва изчисление за всеки един участник по формулата:          

Цпак/n= Цбтк/n*55.63%+ Цмтел/n*27.80%+ Цтб/n*15.32%+ Цфм/n*1.25%  

където: 

Цбтк/n e предложената от участника, чието предложение се разглежда цена на минута 

междуселищен разговор с абонат на мобилната мрежа на БТК ЕАД,  

Цмтел/n e предложената от участника, чието предложение се разглежда цена на минута 

разговор с абонат на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД,  

Цтб/n e предложената от участника, чието предложение се разглежда цена на минута 

разговор с абонат на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД,  

Цфм/n e предложената от участника, чието предложение се разглежда цена на минута 

разговор с абонат на фиксирана мрежа в РБ 

Предложените цени следва да се разпишат с точност до четвърти знак след десетичната 

запетая и не могат да са по-ниски от регламентираните за разходоориентирани от КРС 

към съответното направление. 

След изчисляване на Цпак/n за всички участници, чиито предложения отговарят на 

предварително обявените условия, комисията изчислява оценките прилагайки формулата: 

        Цпак 

K1.3= 18 x ----------------, където: 

       Цпак/n  

 

- Цпак - Най-ниската измежду всички изчислени Цпак/n .  

- Цпак/n –изчислената за участника, чието предложение се разглежда  



 

К 1.4 – Брой включени в месечната такса минути за разговори с абонати в РБ за 1 SIM 

карта с възможност за разговори извън затворена група – 18 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

- Този участник, който предложи най-голям брой минути, но не по голям от 44640 

получава максимален брой точки – 18, а за останалите участници за целите на оценката се 

прилага формулата:  

  Бм/n 

     К1.4= --------- х 18 

  БМ max 

- БМ max – предложена най-голям брой минути измежду всички участниците, но не по-

голям от 44640 

- Бм/n – предложени от участника, чието предложение се разглежда брой минути но не 

по-голям от 44640   

 

К 1.5 – Месечна абонаментна такса за пакет с включени 1000 МB за достъп до Интернет 

– 3 т. 

Този показател се получава по следната формула: 

- Този участник, който предложи най-ниската цена, получава максимален брой точки – 

3, а за останалите участници за целите на оценката се прилага формулата:  

  Цmin 

     К1.5= --------- х 3 

  Цма/n 

- Цmin – предложена най-ниската ненулева цена измежду всички участниците 

- Цма/n – цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда   

 

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ 

 

К2 = К 2.1 + К2.2 

Максималният брой точки, който може да получи, всеки от участниците по 

техническия показател – К2 е 40 точки, разпределени както следва: 
 

No. Описание Бр. точки 

К2.1 Предлагана надеждност до 20 т. 

К2.2 Предлагана сигурност до 20 т. 

 

Оценките по този показател се определят на база изложената в техническото 

предложение на участника информация и е в зависимост от следните критерии: 

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

- При  предложена надеждност, чрез осигуряване на покритие на територията на РБ 



 

чрез ползваната мрежа за предоставяне на услугите от обхвата на поръчката, като и 

осигуряване на резервираност на комуникационните канали, електрозахранването и 

отказоустойчивостта на ползваните радиосъоръжения и резервираност на покритието 

за осигуряване на  надеждни комуникации на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

участникът получава 5 точки. 

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

се до осигуряване на покритие на територията на РБ чрез ползваната мрежа за 

предоставяне на услугите от обхвата на поръчката, като и осигуряване на 

резервираност на комуникационните канали, електрозахранването и 

отказоустойчивостта на ползваните радиосъоръжения и резервираност на покритието 

за осигуряване на  надеждни комуникации 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 осигуряване на за 

надеждност. 

 

Определянето на оценката на предлаганата сигурност е по следния метод: 

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

- При  предложено осигуряване на  възможност за управление на радиосъоръженията 

чрез които ще предоставят услугите на територията на РБ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, с 

възможност за налагане на ограничения за вида на ползваната услуга за гласово 

повикване(входящо или изходящо), обмен на данни чрез технологии GPRS, UMTS, 

HSDPA, LTE или изграждане на комутируеми канали за обмен на 

данни(CSD),участникът получава 5 точки. 

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

до осигуряване на  възможност за управление на радиосъоръженията чрез които ще 

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

налагане на ограничения за вида на ползваната услуга за гласово повикване(входящо 

или изходящо), обмен на данни чрез технологии GPRS, UMTS, HSDPA, LTE или 

изграждане на комутируеми канали за обмен на данни(CSD), 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. 

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голям брой точки. 
 

 

 

 

 

 

 


