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III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ПОКАЗАТЕЛИ; МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

относими към всяка една обособена позиция 

 

Критерий за оценка 

 

Обществената поръчка по съответна обособена позиция  ще бъде възложена въз основа 

на икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерий 

„оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП. 

Критерият за оценка на офертите на участниците по съответна обособена позиция в 

настоящата процедура е икономически най-изгодната оферта.  

 

2. Показатели, относителната им тежест и методика за комплексна оценка 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се 

определи начинът, по който ще се извърши класирането на офертите на участниците, 

допуснати до оценка.  

Класирането на офертите се извършва по комплексна оценка, изчислена на база 

технически и финансови показатели съобразно представените в офертите предложения 

на участниците, като критерият е икономически най-изгодната оферта. Класирането на 

офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на първо 

място се класира офертата с най-висока комплексна оценка. 

 

3. Показатели за оценка на офертите – вид, точки, методика за определяне на 

точките по показател 
Показател Техническа концепция за изпълнение /К1/ - максимален брой точки 30 

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще предоставя услугата - 

за дейностите и поддейностите, свързани с предлаганата техническа концепция за 

изпълнение, аспектите на технологията за изпълнение на поръчката или организация 

на работа или методология за реакция и отстраняване на проблем. При оценката се 

отчита съответствието носещо повече точки за участника: 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва за предоставяне на услугите от обхвата на обособената 

позиция, то офертата му по този показател се оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва и организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция, то офертата му по този 

показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник е предоставена информация за 

технологията която ще използва, организацията на работа, която ще прилага за 

предоставяне на услугите от обхвата на обособената позиция и методология за реакция 

и отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, то офертата му по този 

показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Управление на риска при изпълнение /К2/ - максимален брой точки 30  

По този показател се оценява наличието на предоставена от участник в техническото 

му предложение относима информация за начина, по който ще управлява риска при 

предоставяне на услугата – прилаганата методология за управление на риска, 
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дейностите и поддейностите, свързани с предлаганите мерки за преодоляване на 

риска/рисковете обхванати от всеки участник в предложението му. При оценката се 

отчита съответствието носещо повече точки за участника: 

 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността, то офертата му по този показател се 

оценява с 10 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск  от отпадане на свързаността и риск от забава на изпълнението, то 

офертата му по този показател се оценява с 20 точки; 

 Ако в техническото предложение на участник са предвидени мерки за 

преодоляването риск от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от 

затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител, то офертата му по този показател се оценява с 30 точки. 

 

Показател Месечна абонаментна такса /К3/ - максимален брой точки 5 

По този показател се оценява се предложената от участник месечна абонаментна 

такса за неограничено количество пренос на данни/сигнал: оптичен пренос на данни за 

нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни 

оператора, връзка между центровете, връзка ДКХ, доставка на интернет до 10 офиса, 

връзка БНТ (по обособена позиция I), или за оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ  

- Основен център - 3 мобилни оператора, резервен център - 3 мобилни оператора, връзка 

между центровете, доставка на интернет до 1 офис, връзка БТВ (по обособена позиция 

II), или за оптичен пренос на данни за нуждите на БСТ - Основен център - 3 мобилни 

оператора, връзка НАП, доставка на интернет до 1 офис, осигуряване на DDoS защита 

(по обособена позиция III) – в зависимост от обособената позиция, за която се подава 

офертата. 

Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил най-ниската месечна абонаментна такса, получава максимален 

брой точки (5 т.). Предложенията на останалите участници се оценяват по следната 

формула: 

 

К3= К3мин/К3у* 5, където:  

 

- К3мин е минималната ненулева предложена цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 

-  

В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участник с цена 

0.00 лева се оценява с 5 точки, а за останалите предложения се прилага формулата : 

 

К3=(К3мин+1)/(К3у+1) * 5, където:  

 

- К3мин е предложената цена на месечна абонаментна такса за съответната позиция 

от 0.00 лева;  

- К3у е предложената от участника цена на месечна абонаментна такса за 

съответната позиция сумарно за обектите в нея. 
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Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

Показател Инсталационна такса /К4/ - максимален брой точки 35 

По този показател се оценява се предложената от участник инсталационна такса 

/включваща и покриваща осъществяването на дейностите, посочени в т. А)-9 /за 

съответната обособена позиция/, от раздел I Обект; Предмет; Технически 

спецификации на обществената поръчка - 2. Технически спецификации на предмета на 

поръчката - 2.1. Технически изисквания за изпълнение на поръчката. 

Точките по показателя се изчисляват както следва: 

Участник предложил  най-ниската инсталационна такса, получава максимален брой 

точки (35 т.). Предложенията на останалите участници се класират спрямо най-ниската 

инсталационна такса за съответната позиция  и се оценяват по следната формула: 

 

К4=К4мин/К4у * 35, където:  

 

- К4мин е минималната ненулева предложена цена за инсталационна  такса за 

съответната позиция;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 

 

В случай, че има предложение с цена от 0.00 лева, то предложението на участника 

предложил 0.00 лева се оценява с 35 точки, а за останалите предложения се прилага 

формулата : 

 

К4=(К4мин+1)/(К4у+1) * 35, където 

- К4мин е предложената цена за инсталационна такса за съответната позиция с цена 

0.00 лева;  

- К4у е предложената от участника инсталационна такса за съответната позиция. 

 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

4. Относителната тежест на показателите в общата комплексна оценка е както 

следва: 

Техническа концепция за изпълнение /К1/ - 30% 

Управление на риска при изпълнение /К2/ - 30 % 

Месечна абонаментна такса /К3/ - 5% 

Инсталационна такса /К4/ - 35% 

Сборът от относителната тежест на показателите за оценка е равен на 100. 

 

5. Методика за определяне на комплексна оценка на офертите 

Комисията, назначена от възложителя, определя оценките на офертите за всеки един от 

показателите поотделно. Комплексната оценка (Ккомпл.) за всяка оферта се образува 

като сума от точките по показателите. 

Ккомпл. = К1+ К2+ К3+ К4 

 

Класирането се извършва в низходящ ред, като на първо място се класира офертата, 

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че 
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комплексните оценки на две или повече оферти са равни, при класирането им се прилагат 

правилата на чл. 58 от ППЗОП. 

 

Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на 

обществената поръчка по съответна обособена позиция с решение на Възложителя. 

 


