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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

1. Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта, определена въз основа 

на критерия „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 3, ал. 2, т. 3 от ПМС №160 от 

01.07.2016г. Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие 

с изискванията на ПМС №160 от 01.07.2016г. 

2. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка за възможностите 

на кандидата да изпълни поръчката, която се формира като сбор от получените точки по 

отделните показатели за оценка. 

3. Показатели и относителна тежест в комплексната оценка са описани в настоящия документ. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак 

след десетичната запетая. 

Методика за оценка на офертата - оценяването ще се извършва по критерий (К) – 

комплексна оценка, при следните показатели за оценка: 

К=50%*К1 + 50%*К2, където: 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА ТЕЖЕСТ 

К 1 Ценови показател 50% 

К 2 Качествен показател 50% 

К1 – Ценови показател - Обща цена за изпълнение на поръчка– максимален брой 

точки – 100т. 

Този кандидат, който предложи най-ниска обща цена за изпълнение, получава 

максимален брой точки – 100т, а за останалите кандидати за целите на оценката се прилага 

формулата: 
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        Ц/min 

К1= 100 x -------------, където: 

                Ц/n 

 Ц/min - най-ниска предложена обща цена за изпълнение, в лева без ДДС 

 Ц/n – обща цена в лева без ДДС на кандидата, чието предложение се разглежда. 

K2 - Качествен показател „Време за доставка инсталация, конфигуриране на 

системата, включително и изпълнение на други съпътстващи дейности” –– максимален 

брой точки - 100т. 

Оценката по показателя „Време за доставка инсталация, конфигуриране на системата, 

включително и изпълнение на други съпътстващи дейности” се извършва въз основа на 

предложените времена за доставка и внедряване, с прилагане на оценителната скала, с 

максимална оценка 100 точки. 

Предложението трябва да е изготвено в съответствие с изискванията на Възложителя, 

посочени в Техническата спецификация и действащото законодателство. 

Критерии Точки 

 Изпълнителят е предложил време за доставка, инсталация, 

конфигуриране на системата, включително и изпълнение на 

други съпътстващи дейности в рамките на 61 до 90 дни 

20 т. 

 Изпълнителят е предложил време за доставка, инсталация, 

конфигуриране на системата, включително и изпълнение на 

други съпътстващи дейности в рамките на 31 до 60 дни 

50 т. 

 Изпълнителят е предложил време за доставка, инсталация, 

конфигуриране на системата, включително и изпълнение на 

други съпътстващи дейности до 30 дни включително 

100 т. 

Предложения които не отговарят на техническата спецификация, минималните изисквания на 

възложителя, действащото законодателство, съществуващите технически изисквания и 

стандарти, ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 
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Крайната комплексна оценка (К) се получава по формулата: 

К=50%*К1 + 50%*К2 

В класирането участват само предложенията, които съответстват на Документацията за 

участие в процедурата. Класирането се извършва в низходящ ред. На първо място се класира 

кандидатът с най-висока стойност на комплексната оценка /в точки/. 

Комисията провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с посочения по-горе 

ред. 
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