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МЕТОДИКА 
 
Настоящата методика съдържа точни указания за показателите и тежестите, които ще формират 
комплексната оценка. 
 

Критерий за оценка на предложенията - „икономически най-изгодна оферта” 
 
Определяне на крайната оценка и класиране: 
 
Крайната оценка (КO – 100 т.) се изчислява по следната формула: 
 
КO = 30%*Т+70%*Ц, където: 

 

Показатели Тежест на показателя в 
оценката в % 

Т Техническо предложение 30% 

Ц Предложена цена 70% 

 Общо: 100% 

Окончателните оценки се получават както следва: 
 

Техническо предложение - Т  
Комисията оценява офертите на участниците от 0 до 100 точки. 

 
Оценката на Техническото предложение (Т – 100 т.)  
 
Т- Закъснение при предаване на данни (еднопосочно)  - Стандартно отклонение на 
закъснението в ms – 100 т. 
 
 
Декларираното време следва да е времето, измерено за всички абонати в мрежата на 
участника за пълна предходна календарна година и вписан като параметър за измерване 
на качеството на услугата, съгласно Приложение № 5 към чл. 38 на Общи изисквания 
при осъществяване на обществени електронни съобщения. 
 
За доказване на това обстоятелство се прилага заверено копие от интернет страницата на 
участника и линк към нея, където са публикувани параметрите за качество на интернет 
услугата, предоставяна от участника за 2015 календарна година. 
 
Т = 100*Тmin / Тn, където: 
Tmin – стойност на най-малкото отклонение 
Tn  – стойност на съответния участник. 
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Предложена цена – Ц 
 
Комисията оценява офертите на участниците от 0 до 100 точки общо за всички 
подпоказатели. 
 
Оценката по показател Предложена цена се извършва на база предложените от участника 
цени за изпълнение на поръчката без ДДС. Оценката на Предложена цена (Ц – 100 т.) се 
изчислява по следната формула: 
 
Ц = Ц1 + Ц2,  

където: 

Ц1 - Оценка по подпоказателя Цена на месечна абонаментна такса общо за всички 
услуги, посочени в Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3 
Ц2 - Оценка по подпоказателя Цена на еднократна инсталационна такса общо за всички 
услуги, посочени в Таблица 1, Таблица 2 и Таблица 3 
 
 
В случай, че има предложение от 0,00 лева, то участника получава максимален брой 
точки – 50 т. Оценките на  участниците с предложения, различни от 0,00 се определят по 
формулата: 

 
                                         

Ц1;Ц2= 50 – (Цn  – Ц min) / (Цmax – Ц min), където: 
 
Ц1;Ц2– Оценка по съответния подпоказател  
Цmin – най-ниската ненулева предложена цена  
Цn  –  цената предложена от съответния участник 
Цmax  – най- високата  ненулева предложена цена 
 
Участникът, чиято оферта е получила най-висока крайна оценка, се класира на първо 
място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна 
оценка. 
 


