
                               

                                                              

 

“Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на документа се носи от „Митра транслейшънс”ООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”         

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 

1. Критерий за определяне на изпълнител – „Икономически най – изгодна оферта” – 

при оценка на “оптимално съотношение качество-цена”. 

Всяка оферта отговаряща на изискванията за административно съответствие и допустимост се 
оценява по настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която участва в 

крайното класиране  

2. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА  (КО) на офертата  
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно   следната формула  

КО = П1х30%+П2х70% 

Максимална възможна комплексна оценка – 100 точки. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
 

  

3. Показатели за оценяване са два типа : 

 ФИНАНСОВИ ПОКАЗАТЕЛИ -П1 -предложена от участника крайна цена  - 

максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 30%  

 

 ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ (П2) отчитат предложения гаранционен срок, 
срок на доставка и времето за реакция при възникнал технически проблем, - 

максимално възможна оценка 100 точки, тегловен коефициент – 70%  

 

4. Последователност и методика на оценка  

 

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА на офертата – финансовият показател (П1) отчита предложената  
от участника крайна цена.  

                    П1 = C 

 

C – предложена цена   

Като  C= (Cmin / Ci) x 100  

Където Ci  e  предложена крайна цена (с ДДС) съгласно Ценовото предложение 

на съответния кандидат  
Където Cmin  e минималната предложена крайна цена (с ДДС) съгласно Ценовите 

предложения   

 

Mаксимален брой точки за П1– 100 и относително тегло в комплексната оценка /КО/ – 

30% 

 

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на офертата– техническите показатели (ТП) отчитат 
предложения гаранционен срок, срок на доставка и времето за реакция при възникнал 

технически проблем по следните показатели и формула:  

П2 = Т1х60% + Т2х20%+ Т3х20% 

Mаксимален брой точки за П2– 100 и относително тегло в комплексната оценка/КО/ – 

70% 
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- Т1 – Предложеният гаранционен срок - тегловен коефициент в рамките на 

техническите показатели – 60% 

- Т2– Времето за реaкция при възникнал технически проблем - тегловен 

коефициент в рамките на техническите показатели – 20% 

- Т3 – Срок на доставка на оферираната техника и софтуер – тегловен 

коефициент в рамките на техническите показатели -20% 
 

Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при 
следните условия: 

 

Т1 – Предложеният гаранционен срок - тегловен коефициент в рамките на 

техническите показатели – 60% 

Т1 = (Т1i / Т1max) x 100  

Където Т1i  e гаранционният срок в месеци от Техническото предложение на съответния 

кандидат  
Където Т1max  е максималният гаранционен срок в месеци, предложен от кандидат в 

процедурата 

ВАЖНО – гаранционният срок не може да бъде по-голям от 60 месеца! 
 

Т2– Времето за реакция при възникнал технически проблем - тегловен коефициент в 

рамките на техническите показатели – 20% 

Т2 = (Т2min/ Т2i) x 100  

Където Т2i  e времето за реакция при възникнал технически проблем в часове от 

Техническото предложение на съответния кандидат  

Където Т2min  е минималното време за реакция при възникнал технически проблем в 
часове, предложено от кандидат в процедурата. 

ВАЖНО – времето за реакция при възникнал технически проблем не може да бъде 

по-малко от 1 час! 

 

Т3- Срок на доставка на оферираната техника – тегловен коефициент в рамките 

на техническите показатели – 20% 

Т3=(Т3min/ Т3i) x 100 

Където Т3i  e срокът на доставка на оферираното оборудване в дни от Техническото 

предложение на съответния кандидат  

Където Т3min  е минималният срок на доставка на оферираното оборудване в дни, 
предложен от кандидат в процедурата. 

ВАЖНО – срокът на доставка на оферираното оборудване не може да бъде по-

малък от 1 ден! 
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