
 

                            ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНО

София 1574, бул. “Шипченски проход

ЧАСТ III. МЕТОДИКА ЗА

 

 Оценяването и класирането

икономически най-изгодната оферта

съотношение качество/цена” по

 Настоящата методика съдържа

показател и за определяне на

относителната тежест, която Възложителят

икономически най-изгодната оферта

всички допуснати до оценка оферти

Показатели за определяне на комплексната

КО = (Ах50%) + (Бх40%) + (Вх

КО – комплексна оценка с максимално

А – оценка по показател „Предлагана

максимално получени точки по показателя

Б – оценка по показател „Техническо

актуализация на системата,  с тежест

точки по показателя – 100. 

В – оценка по показател „Срок за

10% и максимално получени точки

 

I. Оценка на показателите

 

1. Показател А - Предлагана

 

Определя се по следната формула

А = (Цmin/Цуч)х100,  където:

А е оценка на участника по показателя

Цуч е предложената от участника

ДДС;  

Цmin е най-ниската предложена

участниците.  

Максималната оценка по този показател

Участник, предложил обща крайна

максималната прогнозна стойност
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ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА

ГЛАВНО УПРАВЛЕНИЕ – СОФИЯ 

проход” № 69, е-mail: office@bgports.bg , Тел: (+359 2) 8079999, Факс

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА

 

класирането на офертите на участниците се извършва

изгодната оферта, определена въз основа на критерия

по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

методика съдържа точни указания за извършване на

определяне на комплексната оценка на офертата

която Възложителят дава на всеки от показателите

изгодната оферта. Възложителят прилага методиката

нка оферти, без да я променя. 

на комплексната оценка (КО): 

0%) + (Вх10%), където:  

максимално получени 100 точки. 

Предлагана цена”, с тежест в комплексната

по показателя - 100. 

Техническо предложение” за реализиране на

,  с тежест в комплексната оценка 40 % и максимално

Срок за гаранционна поддръжка”, с тежест в комплексната

получени точки по показателя – 100. 

показателите 

Предлагана цена 

формула:  

  

показателя Предлагана цена;  

участника крайна обща цена за изпълнение на поръчката

предложена цена в лева без ДДС за изпълнение

този показател е 100 точки.  

обща крайна цена за изпълнение на поръчката

стойност се отстранява от участие.  

ИНФРАСТРУКТУРА” 

: (+359 2) 8079999, Факс: (+359 2)  8079966 

КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

извършва въз основа на 

на критерия „оптимално 

извършване на оценка по всеки 

офертата, включително за 

показателите за определяне на 

методиката по отношение на 

комплексната оценка 50 % и 

реализиране на изискванията за 

и максимално получени 

тежест в комплексната оценка 

на поръчката  в лева без 

изпълнение на поръчката от 

поръчката, по-висока от 
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Относителната тежест на показателя А – „Предлагана цена” в комплексната оценка е 50%. 

Важно: При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да направи проверка 

за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като ще се оценява предложената 

обща крайна цена без ДДС в образеца на ценовото предложение. Всички суми следва да 

бъдат закръглени до втория знак след десетичната запетая. 

2. Показател Б – „Техническо предложение” за реализиране на изискванията за 

актуализация на системата 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. Относителната тежест на показателя Б 

– „Техническо предложение”  в комплексната оценка е 40%. Оценката се  формира, както 

следва: 

 

Б – Техническо предложение за реализиране на изискванията за 

актуализация на системата 

точки 

Предложеното техническото предложение на участника, осигурява 

изпълнението на минималните изисквания за актуализация на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация.  

50 

Предложеното техническото предложение на участника, осигурява 

изпълнението на минималните изисквания за актуализация на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация. Освен това  в 

допълнение към предложението на участника, което отговаря на 

минималните изисквания за актуализация, заложени в документацията 

за участие, е налице едно от следните обстоятелства:  

- Участникът е направил подробен анализ на функционалните 

изисквания и е обосновал подхода по реализацията на всяка от 

изискваните нови функционалности,  като е описал как ще 

бъдат реализирани изискванията в архитектурата на 

съществуващата система;  

- Участникът е предложил и обосновал добрите практики, които 

ще използва за потребителския интерфейс; 

- Участникът е предложил и обосновал архитектурата и 

технологичната платформа, която ще използва. 

70 

Предложеното техническото предложение на участника, осигурява 

изпълнението на минималните изисквания за актуализация на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация. Освен това  в 

допълнение към предложението на участника, което отговаря на 

80 
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минималните изисквания за актуализация, заложени в документацията 

за участие, са налице две от следните обстоятелства:  

- Участникът е направил подробен анализ на функционалните 

изисквания и е обосновал подхода по реализацията на всяка от 

изискваните нови функционалности,  като е описал как ще 

бъдат реализирани изискванията в архитектурата на 

съществуващата система;  

- Участникът е предложил и обосновал добрите практики, които 

ще използва за потребителския интерфейс; 

- Участникът е предложил и обосновал архитектурата и 

технологичната платформа, която ще използва. 

Предложеното техническото предложение на участника, осигурява 

изпълнението на минималните изисквания за актуализация на 

Възложителя, посочени в техническата спецификация. Освен това  в 

допълнение към предложението на участника, което отговаря на 

минималните изисквания за актуализация, заложени в документацията 

за участие, са налице едновременно следните обстоятелства:  

- Участникът е направил подробен анализ на функционалните 

изисквания и е обосновал подхода по реализацията на всяка от 

изискваните нови функционалности,  като е описал как ще 

бъдат реализирани изискванията в архитектурата на 

съществуващата система;  

- Участникът е предложил и обосновал добрите практики, които 

ще използва за потребителския интерфейс; 

- Участникът е предложил и обосновал архитектурата и 

технологичната платформа, която ще използва. 

100 

 

 „Детайлно/подробно” е описание, което освен че съдържа видове дейности, 

поддейности, предложения и други параметри, не се ограничава единствено до тяхното 

просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с 

обясняване на последователността, технологията и/или други факти, имащи отношение 

към повишаване качеството, обхвата и функционалността на изпълнение на поръчката.  

 „Минимални изисквания” е описание, в което участникът е повторил самите 

изисквания на техническата спецификация и/или само декларативно е заявил, че ще ги 

изпълни. 
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3. Показател В – „Срок за гаранционна поддръжка” 

Определя се по следната формула:  

В = (Вуч/Вmax)х100, където: 

Вуч е предложеният срок, в месеци, за гаранционна поддръжка на актуализирания софтуерен 

продукт;  

Вmax е най-дългият предложен срок, в месеци, за гаранционна поддръжка на 

актуализирания софтуерен продукт. 

 

ВАЖНО: Срокът за гаранционна поддръжка започва да тече от датата на въвеждането на 

системата в реална експлоатация и подписване на Приемо-предавателен протокол за 

приемането на цялостното изпълнение. 

 

Максималната оценка по този показател е 100 точки. Участник, предложил срок за 

гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти и доставеното оборудване, който не е 

цяло число, посочен е в друга единица или е по-кратък от минималния изискуем срок от 12 

месеца, се отстранява от участие. 

Относителната тежест на показателя В – „Срок за гаранционна поддръжка” в комплексната 

оценка е 10%. 

II. Комплексна оценка 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

 

При оценка на всеки един от показателите, комисията изчислява точките с точност до втория 

знак след десетичната запетая. Оценките по отделните показатели се представят в числово 

изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

 

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта е 100. 

 

На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка. 

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира 

офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с 

горепосоченото. 

 


