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Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 
Проект по процедура BG16RFOP002-2.001 "Подобряване на производствения 

капацитет в МСП" 
 

  МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за участие в процедура “ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА” 

 

Предмет на процедурата: “Закупуване на ново оборудване и софтуер за Цифрова 

Кабелна Телевизия ООД” с две обособени позиции: 

Обособена позиция 1: Закупуване на ново оборудване за кабелна телевизия. 

Обособена позиция 2: Закупуване на софтуер за кабелна телевизия. 

Методиката за оценка на оферти е инструмент за комплексна оценка и класиране на 

оферти, изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като 

критерият е „Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, 

включително разходите за целия жизнен цикъл ”.  

До тази оценка се допускат само оферти, които успешно са преминали следните 

предварителни етапи:  

ЕТАП 1: ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ  

Този етап се извършва проверка на формалните условия, на които следва да отговаря 

кандидата съгласно условията за участие, посочени в тръжната документация, 

наличието и коректността на изискуемите документи, спазване на сроковете и 

изискванията към офертите за кандидатстване.  

1.1. Административното съответствие се проверява чрез извършване на 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОВЕРКА за окомплектованост на офертите.  

1.2. Предварителната проверка се извършва от Оценителите след отваряне на 

офертите с цел проверка на наличието на всички документи за участие в процедурата и 

подробно описани в Публичната покана.  

1.3. Оценителите писмено уведомяват участниците за липсващи документи или за 

констатираните нередовности, посочват точно вида на документа или документите, 

които следва да се представят допълнително, и определят срок за представянето им. 

Срокът е еднакъв за всички участници.  
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Етап 2. ОЦЕНКА НА ДОПУСТИМОСТТА НА КАНДИДАТИТЕ 

 2.1. На този етап се разглеждат само оферти, преминали успешно етап 1.  

2.2. Оценката на допустимостта на кандидатите се извършва въз основа на 

представените документи  

2.3. Извършва се проверка за допустимост на кандидатите за участие в процедурата 

съгласно критериите за допустимост, определени в Публичната покана. 

Етап 3. ПРОВЕРКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ИЗИСКВАНИЯТА  

3.1. Извършва се проверка на съответствието на офертите с изискванията и условията, 

свързани с изпълнението на предмета на настоящата процедура и посочени в тръжната 

документация, в т.ч. и Техническото задание.  

3.2. Ако предложението не покрива всички изисквания на „Цифрова Кабелна Телевизия“ 

ООД, описани в тръжната документация, съответният участник се отстранява от по-

нататъшно участие в процедурата.  

Класирането на успешно преминалите предходните етапи оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта “Комплексна оценка” - (КО). 

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО КРИТЕРИЙ  

„Ниво на разходите, като се отчита разходната ефективност, включително 

разходите за целия жизнен цикъл ”  

Разглеждането на офертите се извършва по поредния номер на тяхното постъпване 

съгласно Входящия Регистър на постъпилите оферти.  

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената Комплексна 

оценка (КО), като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.  

Критериите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест се отнасят за всяка 

една обособена позиция, като офертите по всяка обособена позиция се оценяват 

поотделно. 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 30 % (0,30) 100 ТЦ 

2. Условия на гаранционен сервиз - П2 40% (0,40) 100 ТС 

3. Извънгаранционно обслужване след 

изтичане на гаранционния срок – П3 
15 % (0,15) 100 ТИ 

4. Допълнителни технически изисквания 

– П4 
15 % (0,15) 100 ТT.Х. 

 

Таблица 1 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени 

относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона 
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№ 3 е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено 

символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател :  

Показател 1 (П1) – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. 

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

предложена цена по следната формула: 

 

                          Ц min 
Т ц = 100 х ----------------- , 
                            Ц n 



Където: 

 „100” е максималните точки по показателя ;  

 „Цmin” е най-ниската предложена цена ;  

 „Цn ”е цената на n-я участник.  
 

Точките по първия показател на всеки участник се получават по следната формула:  
 
П 1 = Т ц х 0,30, където:  
 

 „0,30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.  
 
Показател 2 (П2) – “ Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 100 и 
относително тегло - 0,40.  
 
Този показател включва:  
 
Показател 2.1: Гаранционен срок (Гс), с максимален брой точки – 60 
 

Пояснение. Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в месеци 

съгласно таблица 2.  

Гаранционен срок  
Обособена 

позиция 1 

Обособена 

позиция 2 
 

Гаранционен срок на  изделията, период за 

поддръжка, актуализация на софтуера и 

условия на гаранционен сервиз 

От 24 до 36 
(месеца) 

От 24 до 36 
(месеца) 

 

Таблица 2 
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Максимален брой точки (60) получава офертата, предложила най-дълъг гаранционен 

срок, в месеци.  

Точките на останалите оферти се изчисляват по формулата: 

 

                            Гс. n  
Т с. = 60 х -----------------,  
                          Гс. max 

 

Където: 
 
„60” е максималният брой точки по показателя ;  
„Гс max” е най-дългия предложен гаранционен срок, в месеци ;  
„Гсn” е гаранционния срок, предложен от n-я участник  

 

Показател 2.2: Време за реакция с посещение на техник при възникнал проблем (Вр) , 

в минути - с максимален брой точки – 40. 

Пояснение. Участниците следва да предложат в своята оферта време за реакция с 

посещение на техник при възникнал проблем , вкл. в извънработно време в дни или часове 

съгласно табл. 3. Предложения, попадащи под 60 (шестдесет) минути и/или предложения, 

които не съдържат информация по този показател, ще бъдат предложени за 

отстраняване. 

Време за реакция 
Обособена 

позиция 1 

Обособена 

позиция 2 
 

Време за реакция и отстраняване на 

повредата  

От 1 до 7 
(дни) 

От 2 до 12 
(часа) 

 

Таблица 3 

 

Максимален брой точки (40) получава офертата, предложила най-кратко време за 

реакция с посещение на техник при възникнал проблем.  

Точките на останалите оферти се изчисляват по формулата: 

                           Вр min  
Т вр = 40 х -----------------,  
                            Вр n 

Където:  
 
„40” е максималният брой точки по показателя ;  
„Врmin” е най-късото време за реакция ;  
„Вр n ” времето за реакция, предложено от n-я участник 
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Точките по втория показател П2 на всеки участник се получават по следната формула:  

С = 0,40 х (Т с. + Т вр. ), където:  

„0,40” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка 

 

Показател 3 (П3 – „Извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния 

срок”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,15.  

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-дълъг срок на 

Извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния срок – 100 точки.  

Пояснение. Участниците следва да предложат в своята оферта срок на 

извънгаранционно обслужване в месеци.  

 

Извън гаранционни условия 
Обособена 

позиция 1 

Обособена 

позиция 2 

Извънгаранционно обслужване след 
изтичане на гаранционния срок 

От 12 до 36 
(месеца) 

От 12 до 18 
(месеца) 

 

Таблица 4 

 

Точките на останалите участници се определят в съотношение към срока за 

извънгаранционно обслужване по следната формула: 

 

                              Сиг n  
Т иг = 100 х -----------------,  
                            Сиг max 

 

Където: 

 „100” е максималните точки по показателя ;  
 „Сиг max ” е най-дългият срок на Извънгаранционно обслужване след изтичане 

на гаранционния срок;  

 „Cn ”е срокът на Извънгаранционно обслужване след изтичане на гаранционния 
срок на n-я участник.  

 

Точките по третия показател (П3) на всеки участник се получават по следната формула:  

П3 = Т иг х 0,15, където:  

„0,15” е относителното тегло на показателя  
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Показател 4 (П4)– „Допълнителни технически изиквания към оборудването и софтуера”, 

с максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,15.  

Пояснение. Допълнителните технически изиквания към оборудването и софтуера са 

указани в „Техническо задание“. За обособена позиция 1 те са 24 бр., а за обособена 

позиция 2 – 8 бр. За 100% наличие на допълнителните технически изисквания ще се 

приема тогава, когато се съдържа пълния обем от тях със съответните подточки. 

При липса на дадена подточка ще се приема, че не е изпълнена дадената 

допълнителна техническа характеристика 

 

Максималният брой точки получава офертата с указаните в „Техническо задание“  

допълнителните технически изисквания  при пълно съвпадение (100%) – 100 точки. 

Точките (Т т.х. ) на всеки участник се определят в съответствие с Таблица 5. 

 

Допълнителни технически 

изиквания  

Обособена 

позиция 1 

точки  

(Т т.х.) 

Обособена 

позиция 2 

 точки 
(Т т.х.) 

 

100% наличие на допълнителните 

технически изисквания 
100 100 

Частично наличие на 

допълнителните технически 

изисквания (≥ 75% <100% 

съответствие) 

50 50 

Липса на допълнителните 

технически изисквания (< 75 % 

съответствие) 

0 0 

 

Таблица 5 

 

Точките по четвъртия показател (П4) на всеки участник се получават по следната 

формула:  

П4 = Т т.х. х 0,15 

където:  

„0,15” е относителното тегло на показателя  

„Т т.х.“ – получените точки по Таблица 5 
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

КО = П1 + П2 + П3 + П4 

Пресмятанията по всички формули се извършват с точност до четвъртия знак след 

десетичната запетая.  

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

В случай, че две или повече оферти получат равен брой точки в Комплексната оценка 

/КО/, то само тези оферти се класират в низходящ ред в зависимост от получените 

точки по показател 2. На първо място се класира офертата, получила най-висок брой 

точки в Комплексната оценка /КО/ и по показател 2. 

 

 

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 “ЦИФРОВА КАБЕЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ” ООД и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган. 
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