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РАЗДЕЛ ІІI. МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за участие в процедура с предмет „Предоставяне на услуги по резервиране на 

телекомуникационни услуги и интернет мрежа за нуждите на БНР” 

 

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП „оптимално съотношение качество/цена” 

 

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. 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. 

1. Показатели за оценка на офертите и относителната им тежест:  

 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
МАКС. БР. 

ТОЧКИ 

К 1 Оценка на предлаганата цена 60 т. 

К 2 Оценка на предлаганите функционалности 40 т. 

 

 Комплексната оценка се изчислява по следната формула: 

К=0.6*К1 + 0.4*К2, където: 

К1 – Оценка на предлаганата цена 

К2- Оценка на предлаганите функционалности 

 

1.1. Оценка на предлаганата цена 

К 1 = К 1.1 + К 1.2+ К 1.3, където: 

№ КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА МАКС. БР. 

ТОЧКИ 

K 1.1 

Цена на еднократна такса за първоначално активиране на 

преносната среда, чрез която ще се осигури резервираност на 

телекомуникационни услуги за обмен и съхранение на данни. 

 

Предложението на участникът предложил най-ниската цена, се 

оценява с максимален брой точки, а за оценката на останалите 

предложения се прилага формулата: 

 

                     Ц ет 

K1.1= 40x -----------, където: 

                   Цет/n  

 

- Цет - най-ниската предложена цена измежду всички 

участници 

- Цет/n - цената в лева, на участника, чието предложение се 

40 т. 
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разглежда 

 

К 1.2 

Цена на месечна абонаментна такса за поддържане 

работоспособността на първоначално активираната и 

конфигурираната среда и оборудване за осигуряване на 

резервираност на телекомуникационни услуги за обмен и 

съхранение на данни. 

 

Оценката по показателя се извършва по следния метод: 

 

Предложението на участника предложил най-ниската цена, се 

оценява с максимален брой точки, а за оценката на останалите 

предложения се прилага формулата: 

 

                     Ц мат 

K1.2= 10x -----------, където: 

                   Цмат/n  

 

- Цмат - най-ниската предложена цена измежду всички 

участници 

- Цмат/n - цената в лева, на участника, чието предложение се 

разглежда 

 

10 т. 

К 1.3 

Цена на еднократна такса за конфигуриране на оборудването за 

осигуряване на резервираност на телекомуникационни услуги за 

обмен и съхранение на данни. 

 

Предложението на участникът предложил най-ниската цена, се 

оценява с максимален брой точки, а за оценката на останалите 

предложения се прилага формулата: 

 

                     Ц етк 

K1.3= 50x -----------, където: 

                   Цетк/n  

 

- Цетк - най-ниската предложена цена измежду всички 

участници 

- Цетк/n - цената в лева, на участника, чието предложение се 

разглежда 

 

50 т. 

 

1.2. Оценка на предлаганите функционалности 

 

К2=К2.1+К2.2, където: 

 

№ КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 
МАКС. БР. 

ТОЧКИ 
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К 2.1 Оценка на предложената  надеждност 

При определяне на оценката се отчита съответствието носещо 

повече точки за участника: 

10 точки при осигурено в предложението: 

 Предложена технология позволяваща IP пренос без 

приоритизация на трафика 

 Предложена маршрутизация с използване на статични IP 

адреси  

20 точки при осигурено в предложението: 

 Предложена технология позволяваща IP пренос без 

приоритизация на трафика 

 Предложена маршрутизация с използване на динамични IP 

адреси  

30 точки при осигурено в предложението: 

 Предложена технология позволяваща IP пренос без 

приоритизация на трафика 

 Предложена маршрутизация с използване на статични и 

динамични IP адреси  

50 точки при осигурено в предложението: 

 Предложена технология позволяваща IP пренос без 

приоритизация на трафика 

 Предложена маршрутизация с използване на статични и 

динамични IP адреси  

 Предложената свързаност е положена изцяло в канална 

мрежа на Изпълнителя. 

 Изпълнителят е осигурил резервираност в своята мрежа на 

услугите предлагани в обхвата на поръчката. 

 Изпълнителят е осигурил възможност за връзка по наземни 

комуникационни кабелни канала до  минимум 3 броя Tier-1 

доставчика 

  

В техническото си предложение, всеки участник трябва да предостави 

информация за метода, по който възнамерява да осигури 

предлаганата надеждност, включително дейностите, поддейностите, 

които предвижда да извърши за осигуряването й, марката и модела 

на ползваното оборудване. 

 

50 т. 

К 2.2 Оценка на предложението за поддържани гарантирани параметри 

на обслужване  

При определяне на оценката се отчита съответствието носещо 

повече точки за участника: 

 При предложено време (време за работа на услугите): 8 

часа, време за отстраняване на проблем 24 часа, време 

за реакция 12 часа след получена заявка за проблем, 

наличност на услугите – 89,00% средномесечно и  

възможност за добавяне на нови точки, без това да дава 

50 т. 



 

4 

 

отражение на непрекъснатата работоспособност на 

услугите - 12.5 точки 

 При предложено време (време за работа на услугите): 12 

часа, време за отстраняване на проблем  10 часа, време 

за реакция 5 часа след получена заявка за проблем, 

наличност на услугите - 99,00% средномесечно и  

възможност за добавяне на нови точки, без това да дава 

отражение на непрекъснатата работоспособност на 

услугите 25 точки 

 При предложено време (време за работа на услугите): 24 

часа, 7 дни в седмицата, 365 дни в годината, време за 

отстраняване на проблем: 8 часа, време за реакция 4 

часа след получена заявка за проблем, Наличност на 

услугите-  99,5% средномесечно и  възможност за добавяне 

на нови точки, без това да дава отражение на 

непрекъснатата работоспособност на услугите 50 точки 

 

В техническото си предложение, всеки участник трябва да предостави 

информация за метода, по който възнамерява да осигури 

поддържани гарантирани параметри на обслужване на системата, 

включваща информация за предвидените дейности и поддейности, 

свързани с осигуряване на предложеното време за отстраняване на 

проблем, време за реакция, наличност и  възможност за добавяне на 

нови точки, без това да дава отражение на непрекъснатата 

работоспособност на услугите.  

 

Забележка: За да получи съответен брой точки, предложението на участник трябва 

да покрива всички критерии от дадената група. 

 

На първо място ще бъде класирана офертата, получила най-голяма стойност на 

комплексната оценка К. 

 

В процеса на оценяването, всички получени резултати, вследствие на аритметични 

изчисления, ще се закръглят до третия знак след десетичната запетая. 

Всички предложени цени за изпълнение на поръчката следва да се посочват в лева 

без включен ДДС, да са различни от нула и да са записани най-много до втория знак след 

десетичната запетая.  

Всички предложени цени трябва да са изразени в положителни числа.   

Предложените от участниците цени са максимални за целия срок на изпълнение на 

поръчката. 

Неспазването на горепосочените условия е основание за отстраняване от участие в 

процедурата. 

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до 

оценка оферти, без да я променя. 

3. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 
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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: 

1. по-ниска предложена цена; 

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест; 

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

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

съответствие с описаните условия. 

 

 


