
 

 

РАЗДЕЛ ІІI. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

Методика за комплексна оценка на офертите за участие в процедура с 

предмет: „Осигуряване на телекомуникационни услуги за нуждите на БНР“,  

съгласно чл. 70, ал. 2, т. 2 от ЗОП 

1. 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. 

2. Определяне на крайната оценка и класиране. Крайната оценка (К) се изчислява 

по следната формула: 

К = К1+К2+К3+К4+К5+К6+К7, където: 

№ Показатели 
Максимален 

брой точки 

 

К1 

Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 1 с включени: неограничени безплатни разговори в 

групата на Възложителя, 350 минути за разговори към всички 

национални мрежи и 1 GB високоскоростен мобилен Интернет. 

10 т. 

 

К2 

Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 2 с включени: безплатни разговори в групата на 

Възложителя, 800 минути за  разговори към всички национални мрежи 

и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет. 

10 т. 

 

К3 

Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM карта на 

тарифен план 3 с включени неограничени безплатни разговори в 

групата на Възложителя. 

10 т. 

 

К4 

Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани 

мрежи, извън включените безплатни минути, за тарифен план 1 30 т. 

 

К5 

Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани 

мрежи, извън включените безплатни минути, за тарифен план 2 30 т. 

К6 Цена за 1 бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни 

планове  
5 т. 

К7 Цена за 1 бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички 5 т. 



 

 

тарифни планове 

 

К1 – Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен 

план 1 с включени: неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя, 350 

минути за  разговори към всички национални  мрежи  и 1 GB високоскоростен мобилен 

Интернет – 10 т. 

Участник, който предложи Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM 

карта на тарифен план 1 до 9.000 лв. получава максимален брой точки – 10, а останалите 

участници, предложили цена над 9.000 лв. се оценяват по формулата: 

     9.000 

K1= 10x -----------, където: 

     Ц1/n 

- Ц1/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

 

К2 – Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен 

план 2 с включени: безплатни разговори в групата на Възложителя,  800 минути за  

разговори към всички национални мрежи и 5 GB високоскоростен мобилен Интернет – 10 

т. 

Участник, който предложи Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM 

карта на тарифен план 2 до 17.000 лв. получава максимален брой точки – 10, а останалите 

участници, предложили цена над 17.000 лв. се оценяват по формулата: 

     17.000 

K2= 10x -----------, където: 

     Ц2/n 

- Ц2/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

 

К3 – Цена за месечна абонаментна такса  за 1 (гласова) SIM карта на тарифен 

план 3 с включени неограничени безплатни разговори в групата на Възложителя – 10 т. 

Участник, който предложи Цена за месечна абонаментна такса за 1 (гласова) SIM 

карта на тарифен план 3  до 3.500 лв. получава максимален брой точки – 10, а останалите 

участници, предложили цена над 3.500 лв. се оценяват по формулата: 

  



 

 

     3.500 

K3= 10x -----------, където: 

     Ц3/n 

- Ц3/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

 

К4 - Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи, извън 

включените безплатни минути, за тарифен план 1- 30 т. 

 

Стойността на цената за минута разговор към национални мобилни и фиксирани 

мрежи, извън включените безплатни минути, за тарифен план 1 - ЦТ1  се формира на 

база реално реализирано потребление  от Възложителя и се изчислява  по следната 

формула съгласно предложенията на участника: 

 

ЦТ1 =Цмтел*52,04%+ Цтнор*18,46%  + Цбтк*24,01% + Цф*5,49%, където: 

 

- Цмтел - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с 

абонат в мобилна мрежа на Мобилтел, чието предложение се оценява. 

 

- Цтнор - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с 

абонат в мобилна мрежа на Теленор, чието предложение се оценява. 

 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с 

абонат в мобилна мрежа на БТК, чието предложение се оценява. 

 

- Цф - конкретното предложение на участника за цена за минута разговор с абонат 

на всички фиксирани мрежи в Република България, чието предложение се оценява. 

 

Разпределението на процентната тежест е направено на база реално реализирано 

потребление от Възложителя в съответните направления през периода Септември 2017 г. – 

Февруари 2018 г. 

 

 

Период: Септември 2017-Февруари 2018 

 

Процент (%) на 

разговорите 

Разговори към мобилната мрежа на Мобител 52.04% 

Разговори към мобилната мрежа на Теленор 18.46% 

Разговори към мобилната мрежа на БТК 24.01% 

Разговори към всички фиксирани мрежи в Република България 5.49% 

 

 

Оценките на участниците на участниците се изчисляват по следната формула: 



 

 

 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 30, а за 

останалите участници за целите на оценката се прилага формулата: 

      ЦT1min 

K4= 30x ---------------, където: 

     ЦT1/n 

- ЦT1min - най-ниската предложена цена измежду всички участници 

- ЦT1/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

 

К5 - Цена за минута разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи, извън 

включените  безплатни минути, за тарифен план 2- 30 т. 

 

Стойността на цената за минута разговор към национални мобилни и фиксирани мрежи, 

извън включените безплатни минути, за тарифен план 2 - ЦТ2  се формира на база реално 

реализирано потребление  от Възложителя и се изчислява  по следната формула съгласно 

предложенията на участника: 

 

ЦТ2 = Цмтел*52,04%+ Цтнор*18,46%  + Цбтк*24,01% + Цф*5,49%, където: 

 

- Цмтел - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с абонат в 

мобилна мрежа на Мобилтел, чието предложение се оценява. 

 

- Цтнор - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с абонат в 

мобилна мрежа на Теленор, чието предложение се оценява. 

 

- Цбтк - конкретното предложение на участника за цена на минута разговор с абонат в 

мобилна мрежа на БТК, чието предложение се оценява. 

 

 

- Цф - конкретното предложение на участника за цена за минута разговор с абонат на 

всички фиксирани мрежи в Република България, чието предложение се оценява. 

 

Разпределението на  процентната тежест е направено на база реално 

реализирано потребление от Възложителя в съответните направления през периода 

Септември 2017 – Февруари 2018  

 

 

Период: Септември 2017-Февруари 2018 
Процент (%) на 

разговорите 



 

 

Разговори към мобилната мрежа на Мобител 52.04% 

Разговори към мобилната мрежа на Теленор 18.46% 

Разговори към мобилната мрежа на БТК 24.01% 

Разговори към всички фиксирани мрежи в Република България 5.49% 

 

Оценките на участниците на участниците се изчисляват по следната формула: 

 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 30, а за 

останалите участници за целите на оценката се прилага формулата 

        ЦT2min 

K5= 30 x ---------------, където: 

        ЦT2/n 

- ЦT2min - най-ниската предложена цена измежду всички участници 

- ЦT2/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

 

К6 - Цена за 1  бр. SMS към собствена мобилна мрежа за всички тарифни планове - 5 т. 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 5, а за 

останалите участници за целите на оценката се прилага формулата:  

                  Ц6 

K6= 5x -----------, където: 

    Ц6/n 

- Ц6 - най-ниската предложена цена измежду всички участници 

- Ц6/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

К7 - Цена за 1  бр. SMS към други национални мобилни мрежи за всички тарифни планове - 

5 т. 

Този участник, който предложи най-ниска цена, получава максимален брой точки - 5, а за 

останалите участници за целите на оценката се прилага формулата: 

       Ц7 

K7= 5x -----------, където: 

     Ц7/n 



 

 

- Ц7 - най-ниската предложена цена измежду всички участници 

- Ц7/n - цената в лева, на участника, чието предложение се разглежда. 

Забележки: 

1. Ако участник предложи цена 0.000000 лева за някой от показателите, за целите на 

изчисленията във формулите  0.000000 се замества с 0.000001 

2. Изчисленията ще се извършват до шестия знак след десетичната запетая 

 

Участникът, получил най-голям брой точки се класира на първо място. 

 

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

предварително обявените от възложителя условия. 

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. 

 

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

изчисления ще се закръглят до шестия знак след десетичната запетая. 

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

без включен ДДС и да са записани най-много до шестия знак след десетичната запетая. 

Цените на дребно за повиквания към други национални мобилни мрежи и национални 

фиксирани мрежи не трябва да бъдат по-ниски от приложимите цени, определени в акт на 

компетентен регулаторен орган (КРС), за терминиране на гласови повиквания в 

национални мобилни мрежи и национални фиксирани мрежи, актуални към датата на 

подаване на офертата от страна на изпълнителя. 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. 


