
 

 

Приложение 1 

 

 

 

МЕТОДИКА  

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ  

 

подадени за определянето на изпълнител на обществена поръчка с предмет: 

“Поддържане, обслужване и оптимизиране на софтуерната част на Интегрираната 

система за мониторинг на Съвета за електронни медии” 

  

 

Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка 

оферти, без да я променя. 

Оценката на офертите се извършва по критерий “Икономически най-изгодна 

оферта” въз основа на следните показатели: 
 

1. Техническото предложение с относителна тежест 80% (0,80) и максимален 

брой точки 100; 

2. Ценово предложение с относителна тежест 20% (0,20) и максимален брой 

точки 100. 

 

1. Оценяването на Техническото предложение се извършва по следните показатели: 

 

Показател и означението 

му 
Оценка Точки 

1. заявена от кандидата 

възможност да изпълни 

посочените в 

Документацията 

Изисквания за 

изпълнение на 

поръчката (част ІІІ, точки 

“А” – “Г”) - Тс  

предложението напълно отговаря на 

всички изисквания 70 

предложението в достатъчна степен 

отговаря на изискванията, така че да 

осигурява добър работен режим на 

системата 

50 

предложението недостатъчно отговаря на 

изискванията до степен да не е осигурен 

добър работен режим на системата 

30 

2. Време за реакция при 

повикване - Тр   

до 1 час 15 

от 1 до 2 часа 10 

от 2 до 3 часа 5    

3. Време за отстраняване 

на възникнали проблеми - 

То  

по-малко от 3 часа 15 

от 3 до 4.30 часа 10 

от 4.30 до 6 часа 5 

 

Броят на точките по показател “Техническо предложение” за всеки кандидат се изчислява 

по формулата: 

 

ТП = Тс + Тр + То   

 

Максимален брой точки - 100   
 



 

Техническата оценка на всеки от участниците в процедурата се получават по следната 

формула: 

 

ТО =  ТП  х   0.80  
 

където “0.80” е относителната тежест на показателя. 
 

 

2. Оценяване на Ценово предложение 

 

Комисията разглежда ценовото предложение на всеки участник и поставя на всеки 

Финансова оценка. 

Констатирани аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните 

правила: 

- при различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 

словесното изражение на сумата; 

- при несъответствие между сумите без и с включен данък добавена стойност, за 

правилна се приема сумата без начислен ДДС. 

 

Оценката на ценовото предложение се изчислява по следната формула: 

 

ЦП = (Pmin/Pi) x 100  

 

където 

ЦП е оценка на ценовото предложение на съответния участник; 

Pmin е най-ниската предложена цена; 

Pi е цената, предложена от участника, чието финансово предложение се оценява. 

 

Финансовата оценка на всеки от участниците се получават по следната формула: 

 

ФО = ЦП  х 0.20 

 

където “0.20” е относителната тежест на показателя. 

 

 

В) Комплексна оценка 

Комплексната оценка на съответната оферта се получава от сбора на оценката на 

техническото предложение (Техническата оценка) и оценката на ценовото предложение 

(Финансовата оценка) по следната формула: 

 

КО = ТО + ФО 

 

 

Крайното класиране на участниците се извършва по низходящ ред, като на първо 

място се класира участникът с най-висока комплексна оценка. Ако има участници 

получили еднакви общи оценки, по-напред се класира този, предложил по-ниска цена. В 

случай че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока 

относителна тежест и по-напред се класира участникът, получил по-висока оценка по 

този показател. Когато има повече от една оферта с еднакъв краен резултат, комисията 

провежда публично тегленето на жребий за определяне на тяхното класиране. 

 

 


