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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Наименование на 

поръчката: 

„ЗАКУПУВАНЕ НА УЕБ БАЗИРАНА ПЛАТФОРМА И 

ИНСТАЛИРАНЕТО Й”  

 
 Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата  
 

 Критерият „оптимално съотношение качество/цена”, като включва 

посочените по-долу показатели и тежести в комплексната оценка на офертите. 

На оценка подлежат само оферти, които покриват минималните технически 

изисквания и функционалности, посочени в техническата спецификация и съдържат 

Идеен проект. 

Оферта не се допуска до оценка, когато не покрива минималните технически 

изисквания и функционалности, посочени в техническата спецификация и не съдържа 

Идеен проект. 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се възлага въз основата 

на икономически най –изгодна оферта, въз основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 

3 ЗОП – преценка за оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз 

основа на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка, както е описано по-долу.  

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната 

оценка на всяка оферта, показателите, броят точки за всеки от тях при изчисляване на 

комплексната оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки 

показател. 
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Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, 

които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от 

Възложителя изисквания и критерии за подбор.  

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база 

получена комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой 

точки, се класира на първо място. 

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: 

- по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест (определена въз основа на максималния брой точки, който 

може да бъде получен за съответния показател); 

- по-ниска предложена цена. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с горните изискванията. 

Комплексна оценка 

 Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките от посочените по-

долу основни показатели, умножени по коефициент, определящ тежестта им в 

общата оценка по следната формула: 

КО = (40% x TП) + (20% x ГП) + (10% x ОН) +(30% x ЦП)  

Таблица 1: Тежести 

Показател – П (наименование) Тежест 

1. Ценово предложение – ЦП 30 % 

2. Техническо предложение – ТП 40 % 

3. Предлаган срок за гаранционна поддръжка на Софтуерният 20 % 
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продукт - ГП 

4. Предлаган срок за отстраняване на недостатъците по 

Софтуерният продукт – ОН  

10 % 

 

Максималната стойност на комплексната оценка КО е 100. 

На първо място се класира участникът с най-голяма обща оценка КО. 

Останалите оферти заемат места в класирането по низходящ ред на стойностите 

на общите оценки. 

При прилагането на методиката за оценка на офертите всички показатели ще се 

изчисляват с точност до втория знак след десетичната запетая. 

Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени 

за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока 

комплексна оценка. 

Ценово предложение - ЦП 

Максимален брой точки по показателя - 30 точки. 

Оценката се определя съгласно формула: 

Оценка на показателя ЦП =  Цmin  х 30 

                                                 Цсъотв  

Където: 

Цmin  – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без включен 

ДДС 

Цсъотв – предложената цена на съответния участник в лева без включен ДДС 

ВАЖНО!!! При подготовката на ценовата оферта всеки участник следва да 

направи проверка за аритметични грешки в приложените стойности, тъй като за 

сключване на договор ще се приема предложената цена, изписана словом в образеца на 

ценовото предложение. Предложената цена трябва да е число по-голямо от 0 (нула), 

закръглено до 2 (втори) знак след десетичната запетая. Внимателно трябва да се 

описват цените без ДДС. 
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Техническо предложение – ТП 

Максимален брой точки по показателя - 40 точки. 

Комисията оценява участника по всеки от посочените в Таблица № 2 показатели.  

Поставянето на оценките се осъществява въз основа на експертна оценка от 

членовете на комисията, което се мотивира на базата на посочените критерии за 

получаване на съответния брой точки. 

Максимален брой точки - 100 точки. Относителна тежест на показателя в 

комплексната оценка е 40%. Изчислява се по формулата:  

ТП = П1 + П2 + П3 х 40% 

където:  

Таблица 2: Тежест на техническите показатели 

№ Показател 
Максимален брой точки за 

техническото предложение 

П1 
Качество и обхват на предоставения идеен 

проект 
30 т. 

П2 

Описание на мерките, които са предвидени 

за осигуряване на информационна 

сигурност и сигурността на личните данни 

30 т. 

П3 Анализ за достъпност на системата 40 т. 

 

Оценка на всеки показател се извършва както следва: 

П1 
Качество и обхват на предоставения идеен проект 

Макс. - 30 т. 

 

Предложеният идееен проект от участника в техническото му 

предложение  напълно отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 
5 т. 
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- Описание на използваните технологии за изграждане на 

апликацията. 

- Добавена е оценка за отказоустойчивост. 

 

Предложеният идееен проект от участника в техническото му 

предложение  напълно отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Описание на използваните технологии за изграждане на 

апликацията. 

- Добавена е оценка за отказоустойчивост. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че е налично едно от следните   обстоятелства: 

- Разписана е аргументация за избора на идейното 

решение.Аргументацията е допълнена със сравнения с други 

решения, алтернативни подходи и посочени плюсове и минуси на 

алтернативите. 

 

- Добавено е описание за възможностите за надграждане на 

предложената апликация, описани са ползите от възможното 

надграждане, дадени са примери за необходимите допълнителни 

елементи при надграждането. 

15 т. 

 

Предложеният идееен проект от участника в техническото му 

предложение  напълно отговаря на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Описание на използваните технологии за изграждане на 

апликацията. 

- Добавена е оценка за отказоустойчивост. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични и двете обстоятелства: 

- Разписана е аргументация за избора на идейното 

решение.Аргументацията е допълнена със сравнения с други 

30 т. 
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решения, алтернативни подходи и посочени плюсове и минуси на 

алтернативите. 

 

- Добавено е описание за възможностите за надграждане на 

предложената апликация, описани са ползите от възможното 

надграждане, дадени са примери за необходимите допълнителни 

елементи при надграждането. 

П2 
Описание на мерките, които са предвидени за осигуряване на 

информационна сигурност и сигурността на личните данни 
Макс. - 30 т. 

 

Предложеното от участника  описание на мерките, които са 

предвидени за осигуряване на информационна сигурност, 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Описание на мерки за защита от неправомерен достъп до всеки 

тип доставян елемент на решението (който предоставя достъп), 

мерки за сигурно предаване на информация (за елементите които 

предават информация), мерки за проследяване на достъпа до 

различните системи и извършените дейности. 

5 т. 

 

Предложеното от участника  описание на мерките, които са 

предвидени за осигуряване на информационна сигурност, 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Описание на мерки за защита от неправомерен достъп до всеки 

тип доставян елемент на решението (който предоставя достъп), 

мерки за сигурно предаване на информация (за елементите които 

предават информация), мерки за проследяване на достъпа до 

различните системи и извършените дейности. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че е налично едно от следните   обстоятелства: 

- Участникът е предвидил и описал допълнителни мерки (различни 

от горе изброените), релевантни за решението. 

15 т. 
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- Разписана е аргументация за идейното решение, която включва в 

себе си сценарии онагледяващи векторите на атака, от които 

решението се предпазва. 

 

В Техническото предложение на съответния участник в 

процедурата е предоставено описание на мерките, които са 

предвидени за осигуряване на информационна сигурност, като 

предложението на участника включва: 

- Описание на мерки за защита от неправомерен достъп до всеки 

тип доставян елемент на решението (който предоставя достъп), 

мерки за сигурно предаване на информация (за елементите които 

предават информация), мерки за проследяване на достъпа до 

различните системи и извършените дейности. 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични и двете обстоятелства: 

- Участникът е предвидил и описал допълнителни мерки (различни 

от горе изброените), релевантни за решението. 

- Разписана е аргументация за идейното решение, която включва в 

себе си сценарии онагледяващи векторите на атака, от които 

решението се предпазва 

30 т. 

П3 Анализ за достъпност на системата Макс. - 40 т. 

 

Предложеният от участника  анализ за достъпност на апликацията, 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Анализ на предложените  функции и тяхната използваемост и 

достъпност съобразени със спецификата на потребителите на 

системата.  

10 т. 

 
Предложеният от участника  анализ за достъпност на апликацията, 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на 
20 т. 



 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
Договор № BG05M9OP001-2.005-0072-C002- 

«Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за  
хора с увреждания и техните семейства в община Враца» 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и 
техните семейства в община Враца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Анализ на предложените функции и тяхната използваемост и 

достъпност съобразени със спецификата на потребителите на 

системата.  

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че е налично едно от следните   обстоятелства: 

- Изброени примерни сценарии за работа със системата от 

различните групи потребители.  

- Представени са статистически данни за използваемостта на 

онлайн услуги от целевата група потребители (лица с 

невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и 

подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които 

имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно 

положение) и прогнозна реализация на използваемостта на 

системата сравнена със посочените данни. 

 

Предложеният от участника  анализ за достъпност на апликацията, 

осигурява изпълнението на минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно: 

- Анализ на предложените функции и тяхната използваемост и 

достъпност съобразени със спецификата на потребителите на 

системата.  

 

Техническото предложение надгражда минималните изисквания на 

Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, 

че са налични и двете обстоятелства: 

- Изброени примерни сценарии за работа със системата от 

различните групи потребители.  

 

- Представени са статистически данни за използваемостта на 

онлайн услуги от целевата група потребители (лица с 

невъзможност за самообслужване и лица с увреждания, както и 

подпомагане на безработни лица в трудоспособна възраст, които 

40 т. 



 
 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020г., 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 
Договор № BG05M9OP001-2.005-0072-C002- 

«Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за  
хора с увреждания и техните семейства в община Враца» 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проект  „Създаване на център за интегрирани комплексни социални услуги за хора с увреждания и 
техните семейства в община Враца”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

 2014-2020, процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ 

имат желание да се грижат за своите близки в неравностойно 

положение) и прогнозна реализация на използваемостта на 

системата сравнена със посочените данни. 

 

 

Показател Указания за определяне на оценката 

ГП - Предлаган 

срок за 

гаранционна 

поддръжка на 

Софтуерният 

продукт 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя  ГП=  Гсъотв  х 20  

                                                 Гmax  

Където: 

Гсъотв – предложен срок за гаранционна поддръжка на Софтуерният 

продукт от съответния участник в месеци 

Гmax  – най-дългият предложен срок за гаранционна поддръжка на 

Софтуерният продукт в месеци 

 

 

ОН - Предлаган 

срок за 

отстраняване на 

недостатъците по 

Софтуерният 

продукт 

Оценката се определя съгласно формула: 

 

Оценка на показателя ОН=  Оmin  х 10 

                                               Осъотв  

Където: 

Оmin  - най–краткия предложен срок за отстраняване на 

недостатъците по Софтуерният продукт в календарни дни 

Осъотв – предложен срок за срок за отстраняване на 

недостатъците по Софтуерният продукт от съответния участник 

в календарни дни 

 

Забележка: 

* Предложеният срок за отстраняване на недостатъците по 

Софтуерният продукт следва да бъде не по-дълъг от 7 (седем) 

календарни дни. 

** Участник който посочи по-дълъг срок за срок за отстраняване 

на недостатъците по Софтуерният продукт от посоченият срок 

по-горе ще  бъде отстранен от участие. 

 

 

 

 

Съгласно чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, комисията класира участниците по степента на 

съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия.  

Оферти, който не отговарят на изискванията на възложителя ще бъдат 

отстранени от процедурата и няма да се оценяват.  


