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конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР. Цялата отговорност за съдържанието на документа 
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официалното становище на ЕС и УО. 

 

 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

I. Вид процедура: „Избор с публична покана“ 

II. Обект на процедурата: Доставка, чрез покупка 

III. Предмет на процедурата:  

1). Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ 

2). Придобиване на лиценз за право на ползване и вграждане на специализиран 

софтуер (ДНА), необходим за разработването на продуктовата иновация – 1 брой 

 

 

IV. Цели на методиката: 

Настоящата методика има за цел да бъде определен начина за оценяване на офертите с 

цел избор на икономически най-изгодната оферта. В съответствие с изискванията и 

забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС № 160/01.07.2016 г., 

„Апла Дизайн“ ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 2014-2020 ще приложи критерия „оптимално съотношение 

качество-цена“.  

Кандидат, който не отговаря на условията за допустимост и/или не покрива 

минималните технически изисквания за съответната обособена позиция се отстранява от 

процедурата и подадената от него оферта не се оценява. 

С оглед специфичността на доставката по Обособена позиция 2, за доказване на 

минималните технически изисквания се изисква предоставяне от кандидата на 

работоспособна версия на софтуера за демонстриране на съответствието с техническите 

изисквания, налични в Техническата спецификация към настоящата документация. 

Изискванията за представяне на демо-версията са подробно описани в Приложение 3.3. 

Изисквания към офертите.  

 

Всички оферти, които отговарят на обявените от Бенефициента условия за допустимост 

и покриват минималните технически изисквания за съответната обособена позиция ще 

бъдат допуснати до разглеждане и оценяване по критерия „Оптимално съотношение 

качество-цена”. Класирането се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна 

оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително определените и 

описани по-долу показатели за определяне на комплексната оценка. 

 

За изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта. 

 

 

V. Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест  
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1. За обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена (в лева без ДДС) – П 1 70 % (0,70) 10 Т ц 

2. Условия за гаранционна поддръжка – П2 20 % (0,20) 10 Т г.п. 

3. Наличие на съвместимост с хипервайзор  

– П 3 

 

10 % (0,10) 10 Т с.х. 

 

 

2. За обособена позиция 2: Придобиване на лиценз за право на ползване и вграждане 

за срока на изпълнение на проекта на специализиран софтуер (ДНА), необходим за 

разработването на продуктовата иновация – 1 брой 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена (в лева без ДДС) – П 1 40 % (0,40) 10 Т ц 

2. Условия за гаранционна поддръжка – П2 10 % (0,10) 10 Т г.п. 

3.Срок за право на ползване и вграждане на 

предложения за закупуване софтуер – П 3 

50 % (0,50) 10 Т с.п.в. 

 

 

 

VI. Указания за определяне на оценката по всеки показател. 

 

1. За обособена позиция 1: Доставка на 1 бр. сървърна конфигурация /ДМА/ 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,70.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 
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                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

➢ „10” е максималните точки по показателя ; 

➢ „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

➢ „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,70, където: 

 

➢ „0,70” е относителното тегло на показателя. 

 

Забележка: Стойността на точките по Показател „Предложена цена“ се изчислява до 

втория знак след десетичната запетая.  

 

 

Показател 2 – “Условия на гаранционна поддръжка”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,20. 

Максималният брой точки получава офертата, която съдържа най-добри условия по 

отношение на гаранционен сервиз и поддръжка. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 за показател Т г.п. 

 

Условия на гаранционна 

поддръжка 

Параметри Точки 

1.Гаранционен срок До 12 месеца  1 точка 

От 12 до 24 месеца 

включително 

3 точки 

Над 24 до 48 месеца 

включително 

5 точки 

2.Време за реакция От 3 до 5 часа включително 

 

2 точки 

Над 5 часа 1 точка 

3.Време за отстраняване на 

повредата 

От 1 до 3 дни включително 3 точки 

Над 3 дни 1 точка 
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Максимално възможни точки по показател   

„Условия на гаранционна поддръжка” – Т г.п.   

10 точки 

 

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-благоприятни „Условия 

на гаранционнa поддръжка“ – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение с посочените параметри в Таблица 1.  

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т г.п.   х   0,20 , където: 

 

„0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 3: Наличие на съвместимост с хипервайзор“  – П 3, с максимален брой точки – 

10 и относително тегло - 0,10. 

 

Максималният брой точки получава офертата, която съдържа съвместимост с 

хипервайзор. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките 

посочени в таблица № 2. 

 

Таблица № 2 за показател Т с.х 

 

Наличие на съвместимост с хипервайзор Точки 

1. Липса на съвместимост с хипервайзор 0 точки 

2. Наличие на съвместимост с хипервайзор 10 точки 

   

Максимално възможни точки по показател   

„Наличие на съвместимост с хипервайзор” – Т с.х.  

10 точки 

 

 

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 =  Т с.х.   х   0,10 , където: 
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„0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

Комплексната оценка /КО/ - 1 на всеки участник за Обособена позиция 1 се 

получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по 

формулата:  

 

КО - 1 = П 1 + П 2 + П 3 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка по Обособена позиция 1, се класира на 

първо място. 

 

 

 

За обособена позиция 2: Придобиване на лиценз за право на ползване и вграждане за 

срока на изпълнение на проекта на специализиран софтуер (ДНА), необходим за 

разработването на продуктовата иновация – 1 брой 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,40.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 точки. 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 

цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------, където: 

                                             C n  

➢ „10” е максималните точки по показателя ; 

➢ „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

➢ „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,40, където: 

 

➢ „0,40” е относителното тегло на показателя. 

 

Забележка: Стойността на точките по Показател „Предложена цена“ се изчислява до 

втория знак след десетичната запетая.  
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Показател 2  – “Условия за гаранционна поддръжка”, с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата, която съдържа най-добри условия по 

отношение на гаранционната поддръжка. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3. 

 

Таблица № 3 за показател Т г.п.: 

 

Условия на гаранционна 

поддръжка 

Параметри Точки 

1.Гаранционен сервиз До 12 месеца  1 точка 

От 12 до 24 месеца 

включително 

3 точки 

Над 24 месеца до 48 месеца 

вкл. 

5 точки 

2.Време за реакция От 3 до 5 часа включително 

 

2 точки 

Над 5 часа     1 точка 

3.Време за отстраняване на 

повредата 

От 1 до 3 дни включително 3 точки 

Над 3 дни 1 точка 

   

Максимално възможни точки по показател   

„Гаранционна поддръжка” – Т г.п.   

10 точки 

 

Максималният брой точки получава офертата с предложени най-благоприятни условия 

на „Гаранционна подръжка“ – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в 

съотношение с посочените параметри в Таблица 3.  

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т г.п.   х   0,10 , където: 

 

„0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 3: „Срок за право на ползване и вграждане на предложения за закупуване 

софтуер“ – П 3 с максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,50. 
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Максималният брой точки получава офертата, която съдържа най-добри условия по 

отношение на срок за право на ползване и вграждане на предложения за закупуване 

софтуер. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват в съответствие с 

параметрите, посочени в таблица № 4. 

 

Таблица № 4 за показател Т с.п.п: 

 

Условия  Параметри Точки 

Срок за право на ползване и 

вграждане на предложения 

за закупуване софтуер 

До 12 месеца вкл. 1 точка 

От 13 до 48 месеца 

включително 

3 точки 

Над 48 месеца  10 точки 

 

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 =  Т с.п.п.   х   0,50 , където: 

 

„0,50” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Комплексната оценка /КО/ - 2 на всеки участник за Обособена позиция 2 се 

получава като сума от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по 

формулата:  

 

КО - 2 = П 1 + П 2 + П 3 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка по Обособена позиция 2, се класира на 

първо място. 
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