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Раздел III от Документация за участие в обществена поръчка с наименование: „Отпечатване и 

доставка на удостоверителни знаци“, по обособени позиции – Критерий за възлагане; Показатели; 

Методика за комплексна оценка 

 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ПОКАЗАТЕЛИ; МЕТОДИКА ЗА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ПОКАЗАТЕЛИ; МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в моментни лотарийни игри“ 
 

1.Критерий за оценка 

Обществената поръчка по обособена позиция № 1 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 обособена позиция №1 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 

3.1. Усреднен срок за отпечатване и доставка (A) за удостоверителни знаци, по 

количество. За целите на настоящата оценка, участниците изчисляват и предлагат 

усреднен срок /изчислен като средноаритметична стойност на отделните срокове за 

отпечатване и доставка на удостоверителни знаци в зависимост от заявеното 

количество/, в работни дни. Усредненото предложение за срок на отпечатване и 

доставка подлежи на оценяване по формулата по-долу. Участниците нямат право да 

предлагат по-дълъг срок за отпечатване и доставка от този, посочен в р. I, т. 2.3.1. от 

Документацията; участниците нямат право да предлагат срок за доставка по-кратък от 1 

ден /за който и да е от отделните срокове за отпечатване и доставка/, а ако такъв бъде 

посочен, то за целите на оценяването ще се смята, че предложението за доставка е 1 ден 

и тази стойност ще бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. 

Максималният брой точки, които даден участник може да получи по този показател е 

100 точки. Конкретният брой точки се изчислява по следната формула: 

  

        Минимален предложен усреднен срок на доставка  

А = ------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

3.2. Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически 

вариращ елемент (Б) – за целите на настоящата оценка се оценява предложеният срок 

в работни дни. Участниците нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако 

такъв бъде посочен, то за целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 

ден и тази стойност ще бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. 
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Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният 

брой точки се изчислява по следната формула: 

 

         Минимален предложен срок за изработване 

         на матрица за изработване на дифракционен оптически  

         вариращ елемент 

Б = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

3.3. Срок за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ (В) – за целите на 

настоящата оценка се оценява предложеният срок в календарни дни. Участниците 

нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще 

бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на 

      констатирани количествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

В = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 

 

3.4. Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в 

отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ (Г) – за целите на 

настоящата оценка се оценява предложеният срок в календарни дни. Участниците 

нямат право да предлагат срок по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е за 1 ден и тази стойност ще 

бъде взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на  

      констатирани качествени недостатъци в 

       отпечатаните и доставени удостоверителни знаци /талони/ 

Г = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

        Предложение на участника 
 

3.5. Срок за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на 

печалбите (Д) – за целите на настоящата оценка се оценяват предложеният срок в 

календарни дни. Участниците нямат право да предлагат срок за отстраняване на 

неточност в Описа на печалбите, по-кратък от 1 ден, а ако такъв бъде посочен, то за 

целите на оценяването ще се смята, че предложението е 1 ден и тази стойност ще бъде 

взета предвид при изчисляване точките по този показател. Максималният брой точки, 

който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по 

следната формула: 

 

        Минимален предложен срок за отстраняване на неточности 
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        в предадения Опис на печалбите 

Д = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

       Предложение на участника 

 

3.6. Предлагана усреднена цена за отпечатване и доставка на 1 брой 

удостоверителен знак (без включени защити, но с включени допълнителни 

ефекти) (Е). За целите на настоящата оценка участниците изчисляват и  предлагат 

усреднена цена /средноаритметичното на отделните предложени от участника цени по 

видове удостоверителни знаци и по количества/ в лева без ДДС. Усредненото 

предложение за цена подлежи на оценяване по формулата по-долу. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

  

Минимална предложена усреднена цена за отпечатване и 

доставка на 1 брой удостоверителен знак  

(без включени защити) 

Е = --------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Усреднено предложение на участника 

  

3.7. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo 

мастило“ за 1 брой удостоверителен знак  (Ж) – за целите на настоящата оценка се 

оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният брой точки, 

който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по 

следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „UV фосфоресциращo мастило“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

Ж = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

3.8. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „микроизображение 

текст“ за 1 брой удостоверителен знак (З) - за целите на настоящата оценка се 

оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният брой точки, 

който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се изчислява по 

следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „микроизображение текст“ за 1 брой  

удостоверителен знак 

З = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

3.9. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „дифракционен 

оптически вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак (И) - за целите на 

настоящата оценка се оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. 

Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният 

брой точки се изчислява по следната формула: 
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Минимална предложена цена за изработване/поставяне 

на защита „дифракционен оптически вариращ елемент“  

за 1 брой удостоверителен знак 

И = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 

3.10. Предлагана цена за изработване на една матрица за изработване на един вид 

дизайн на дифракционен оптически вариращ елемент (Й)  - за целите на настоящата 

оценка се оценява предложената от участника цена в лева без ДДС. Максималният брой 

точки, който може да получи всеки участник е 100 т. Конкретният брой точки се 

изчислява по следната формула: 

  

Минимална предложена цена за изработване на един вид 

дизайн на дифракционен оптически вариращ елемент  

Й = ---------------------------------------------------------------------------  х 100 = Брой точки 

Предложение на участника 

 
 

Всички изчисления се извършват със закръгления до втория знак след 

десетичната запетая. 

 

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

следва: 

А. Усреднен срок за отпечатване и доставка – 20% 

Б. Срок за изработване на матрица за изработване на дифракционен оптически вариращ 

елемент – 10% 

В. Срок за отстраняване на констатирани количествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

Г. Срок за отстраняване на констатирани качествени недостатъци в отпечатаните и 

доставени удостоверителни знаци /талони/ – 5% 

Д. Срок за отстраняване на констатирани неточности в предадения Опис на печалбите – 

10% 

Е. Предлагана усреднена цена за отпечатване и доставка на 1 брой удостоверителен 

знак (без включени защити) – 30% 

Ж. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „UV фосфоресциращo 

мастило“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

З. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „микроизображение текст“ за 1 

брой удостоверителен знак – 5% 

И. Предлагана цена за изработване/поставяне на защита „дифракционен оптически 

вариращ елемент“ за 1 брой удостоверителен знак – 5% 

Й. Предлагана цена за изработване на една матрица за изработване на един вид дизайн 

на дифракционен оптически вариращ елемент – 5% 

 

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, умножени по съответната им тежест. 
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Ккомпл. = А х 20% + Б х 10% + В х 5% + Г х 5% + Д х 10% + Е х 30% + Ж х 5% + З х 

5% + И х 5% + Й х 5% 

 

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

получила най-висока комплексна оценка по посочената формула. В случай, че 

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 обособена позиция №1 с решение на Възложителя. 
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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ; ПОКАЗАТЕЛИ; МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА 

ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „Отпечатване и доставка на 

удостоверителни знаци за участие в числови лотарийни игри и игри със залагания 

върху резултатите от спортни състезания“: 

 

Критерий за оценка 

Обществената поръчка по обособена позиция № 2 ще бъде възложена въз основа на 

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

ниска цена“. 

 

Класирането на участниците се извършва по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените условия, а именно: като на първо място се класира участника, 

подал оферта с най-ниската предложена цена (стойност на ПЦi), получена като сбор 

от: 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой 

удостоверителен знак – обикновен фиш (Ц1i) и 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой 

удостоверителен знак – персонализиран фиш (Ц2i) и 

- предложена от участник Цена за отпечатване и доставка на 1 брой ролка за 

издаване на удостоверителен знак - квитанция (Ц3i) : 

Ц1i +
 Ц2i +

 Ц3i = ПЦi 

 

При еднаква предложена най-ниска цена (стойност на ПЦi) от двама или повече 

участници, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП. 

 

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

на обществената поръчка по обособена позиция № 2 с решение на Възложителя. 

 


