
Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА

ВЪЗЛАГАНЕ НА

"Технологични разработки

съществуващото положение

подобряване на вътрешните

административни услуги

ОПАК 13-31-25 „ Подобряване

чрез въвеждане

Методиката за оценката на

показатели и тяхната тежест

точна оценка, така и успешн

изпълнител. 

Методиката за определяне на

за определяне на оценката

комплексната оценка на офертата

Възложителят дава на всеки

изгодната оферта. 

Възложителят прилага методиката

оферти, без да я променя. 

 

1. Критерии за определяне на

Критерий за оценка на офертите

Класирането на допуснатите до

оферта комплексна оценка КО

основни показатели. Основните

на комплексната оценка за всяка

• Техническа оценка (ТО

• Цена (ЦО) - 30%. 

 

2. Показател 1: “Техническа

“Техническа оценка” (ТО) 

представлява оценка на техническата

съответствие с изискванията

методите за постигане на заложените

 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕВ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

разработки на специализирани информационни модули

положение и практика, оптимизиране на работните

вътрешните процедури, въвеждане на всички електронни

услуги и съпътстващо обучение в изпълнение

Подобряване работата на МК в областта на авторското

въвеждане на електронни административни услуги

 

 

оценката на предложенията се основава на оценка

тежест, като по този начин се гарантира на В

успешно изпълнение на поръчката от страна на

определяне на комплексната оценка на офертата съдържа

оценката по всеки показател на оценката и за

на офертата, включително за относителната

всеки от показателите за определяне на икономически

методиката по отношение на всички, допуснати

определяне на комплексната оценка: 

офертите – „икономически най-изгодна оферта

допуснатите до участие оферти се извършва на база получената

оценка КО, като сума от индивидуалните оценки

Основните показатели с тяхната относителна тежест

за всяка оферта са: 

оценка (ТО) - 70%; 

Техническа оценка” (ТО) 

ТО) с относителна тежест в комплексната

техническата оферта на участника за изпълнение

изискванията на Възложителя, заложени в техническото

на заложените показатели и изпълнение на заложените

 

1 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

ПРОЦЕДУРА ЗА 

ПРЕДМЕТ: 

информационни модули, анализ на 

работните процеси и 

всички електронни 

изпълнение на проект по 

вторското право 

услуги”. 

оценка по обективни 

Възложителя както 

страна на потенциалния 

съдържа точни указания 

и за определяне на 

относителната тежест, която 

на икономически най-

допуснати до оценка 

оферта“. 

база получената за всяка 

оценки по съответните 

относителна тежест за определяне 

комплексната оценка 70%, 

изпълнение на проекта в 

ехническото задание и 

заложените цели. 



Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

Конкретният брой точки от 1

всеки участник на базата на

се качествата на предложените

на осъществяване, предложенията

изпълнение.  

 

 Показател

 Съответствие на предложението

функционалните и технически

изисквания 

ТО 1.1 Съответствие на предложението

анализ и описание на настоящите

процеси по предоставяне

те с изискванията на Възложителя

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейност

обществената поръчка

При оценяването по

подпоказател се 

преценявапредлаганата

участника методика

и описание на процесите

съответствието на 

предложението му с

ваниятаописани в т

ското задание на поръчката

контекста на поставените

пред проекта.  

ТО 1.2 Съответствие на предложението

извършване на реинженеринг

процесите по предоставяне

гите с изискванията на Възложите

ля и приложимите изисквания

нормативната уредба. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

точки от 1 до 4 по показателите за техническа оценка

базата на експертна оценка, извършвана от Комисията

предложените концепции, организацията на дейностите

предложенията за използваните технологии

Показател Оценка  

по 4-

степенна 

скала 

Коеф. 

на 

тежест 

Макс. 

брой 

точки 

Точки

участника

предложението с 

технически 

  92 

предложението за 

на настоящите 

предоставяне на услуги-

на Възложителя. 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейност 1 на 

поръчка.  

оценяването по този 

предлаганата от 

методика за анализ 

процесите и 

съответствието на 

предложението му с изиск-

техниче-

на поръчката и 

поставените цели 

 1 4 

предложението за 

реинженеринг на 

предоставяне на услу-

на Възложите-

изисквания на 

 1 4 

 

2 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 

оценка се присъжда на 

Комисията. Преценяват 

дейностите, начините им 

технологии, техническото 

Точки на 

участника 

(ТО) 

Обосновка 

на 

присъдена

та оценка 
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въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

 Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейност

обществената поръчка

При оценяването по

подпоказател се преценява

предлаганата от участника

методика за реинженеринг

процесите по предоставяне

услугите и разработка

ветните вътрешни документи

съответствието на предло

жението му с изискванията

описани в техническото

задание на поръчката

ста на поставените цели

проекта и приложимите

вания на нормативната

В предложената методика

трябва конкретно и

описано, как ще бъдат

жени  принципите и

нията на ЗЕУ и подзаконовите

актове по неговото прилагане

ТО 1.3 Съответствие на предложената

кционалност на инфраструктурата

за предоставяне на ЕАУ с

налните и техническите изисквания

на Възложителя и приложимите

изисквания на нормативната

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото 

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

специално реализирането

инфраструктурата за

ставяне на ЕАУ. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейност 2 на 

поръчка.  

оценяването по този 

се преценява 

от участника 

реинженеринг на 

предоставяне на 

разработка на съот-

вътрешни документи и 

съответствието на предло-

кванията 

ехническото 

поръчката, контек-

авените цели пред 

приложимите изиск-

нормативната уредба.  

предложената методика 

конкретно и ясно да е 

ще бъдат прило-

принципите и изисква-

и подзаконовите 

неговото прилагане.  

   

предложената фун-

инфраструктурата 

ЕАУ с функцио-

техническите изисквания 

приложимите 

нормативната уредба. 

подпоказател се оце-

ското предложе-

ника по отноше-

предложението за 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка и по-

реализирането на 

инфраструктурата за предо-

 4 16 

 

3 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 
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въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

 При оценяването по

подпоказател се преценява

предложението на участника

за инфраструктурата

доставяне на ЕАУ 

функционалности, 

изискванията, описани

ническото задание на

ката, контекста на поставените

цели пред проекта и

мите изисквания на

нормативната уредба

ТО 1.4 Съответствие на предложената

функционалност на специализира

ната информационна система

областта на авторското право

сродните му права с функционал

ните и техническите изисквания

Възложителя и приложимите

вания на нормативната уредба

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

специално реализирането

специализираната информа

ционна система в областта

авторското право и

му права. 

При оценяването по

подпоказател се 

преценяватфункционалностите

предло-жени от участника

съответ-ствието на

предложението им

изискванията описани

техническото задание

поръчката, контекста

поставените цели пред

и приложимите изисквания

нормативната уредба

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

оценяването по този 

се преценява 

предложението на участника 

инфраструктурата за пре-

 и нейните 

, спрямо 

описани в тех-

задание на поръч-

контекста на поставените 

проекта и приложи-

изисквания на 

уредба. 

   

предложената 

специализира-

информационна система в 

авторското право и 

с функционал-

техническите изисквания на 

приложимите изиск-

нормативната уредба. 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка и по-

реализирането на 

специализираната информа-

система в областта на 

право и сродните 

оценяването по този 

тфункционалностите 

участника и 

ствието на 

предложението им с 

описани в 

задание на 

кста на 

цели пред проекта 

приложимите изисквания на 

уредба. 

 4 16 

 

4 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 
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въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

ТО 1.5 Съответствие на предложената

цялостна архитектура на

с нефункционалните изисквания

Възложителя, приложимите

вания на нормативната уредба

добрите практики в областта

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

специално предлаганата

архитектура за реализиция

системите предмет на

При оценяването по

подпоказател се преценява

предлаганият от участника

начин на реализация

ния функционален обхват

съответствието на предложе

нието му с нефункционални

изисквания описани

ческото задание на поръчката

контекста на поставените

пред проекта, добрите

ки в областта на изграждане

уеб-базирани ИС и

мите изисквания на

ната уредба. 

ТО 1.6 Съответствие на предложената

архитектура за интеграция

вътрешните системи на МК

нефункционалните изисквания

Възложителя и приложимите

изисквания на нормативната

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

предложената 

архитектура на системата 

нефункционалните изисквания на 

приложимите изиск-

уредба и 

областта. 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка и по-

предлаганата 

реализиция на 

предмет на проекта. 

оценяването по този 

се преценява 

от участника 

реализация на описа-

функционален обхват и 

съответствието на предложе-

нефункционални 

описани в техни-

задание на поръчката, 

поставените цели 

добрите практи-

на изграждане на 

ИС и приложи-

изисквания на норматив-

 2 8 

предложената 

интеграция с 

системи на МК с 

изисквания на 

приложимите 

нормативната уредба. 

 4 16 

 

5 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 
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 Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

на обществената пор

специално предложението

интеграция на новите

с вътрешните системи

При оценяването по

подпоказател се преценява

предлаганият от участника

начин на реализация

рацията с вътрешните

на МК и съответствието

предложението му с

нията към интеграцията

ни в техническото задание

поръчката, контекста

вените цели пред проекта

приложимите изисквания

нормативната уредба

ТО 1.7 Съответствие на предложението

реализиране и сертифициране

системите в съответствие

извършване на подготовка

ване на информационни обекти

РОС с изискванията на Възложи

теля и приложимите изисквания

нормативната уредба. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

съответствие със ЗЕУ

специално предложената

методика за реализиране

сертифициране на новите

системи в съответствие

ЗЕУ и вписване на информа

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

ението за 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка и по-

предложението за 

новите системи 

системи на МК. 

оценяването по този 

се преценява 

от участника 

реализация на интег-

решните системи 

ствието на 

предложението му с изисква-

интеграцията описа-

ехническото задание на 

контекста на поста-

пред проекта и 

изисквания на 

уредба. 

   

предложението за 

сертифициране на 

съответствие със ЗЕУ и 

подготовка за впис-

информационни обекти в 

изискванията на Възложи-

приложимите изисквания на 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка в 

със ЗЕУ и по-

дложената 

реализиране и 

сертифициране на новите 

съответствие със 

вписване на информа-

 1 4 

 

6 

областта на авторското право чрез 

помощ на Оперативна програма 
я социален фонд 
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ционни обекти в РОС

При оценяването по

подпоказател се преценява

доколко предложението

участника демонстрира

ране и познаване на

нията на ЗЕУ и подзаконовите

нормативни актове по

то прилагане за осигуряване

оперативна съвместимост

информационна сигурност

съответствието на предложе

нието с изискванията

в техническото задание

поръчката, контекста

вените цели пред проекта

приложимите изисквания

нормативната уредба

ТО 1.8 Степен на съответствие на

жението за реализиране на

мите в съответствие с предметната

област, изискванията на Възложи

теля и приложимите изисквания

нормативната уредба. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложението

изпълнение на Дейности

и 4 на обществената

съответствие с предметната

област (електронни

стративни услуги, услуги

обекти на авторското

сродните му права) 

жимата към нея нормативна

уредба. 

При оценяването по

подпоказател се преценява

доколко предложението

участника демонстрира

ране и познаване на

ната област и нормативната

уредба регламентиращи

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

в РОС. 

оценяването по този 

се преценява 

предложението на 

демонстрира разби-

познаване на изисква-

и подзаконовите 

актове по негово-

осигуряване на 

стимост и 

информационна сигурност и 

съответствието на предложе-

изискванията описани 

ехническото задание на 

контекста на поста-

ред проекта и 

изисквания на 

уредба. 

съответствие на предло-

реализиране на систе-

съответствие с предметната 

изискванията на Възложи-

приложимите изисквания на 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предложението за 

Дейности 1, 2, 3 

обществената поръчка в 

предметната 

електронни админи-

услуги, услуги и 

авторското право и 

права) и прило-

нея нормативна 

оценяването по този 

се преценява 

предложението на 

демонстрира разби-

познаване на предмет-

нормативната 

регламентиращи предо-

 4 16 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

ставянето на услуги

областта на авторското

сродните му права

ната област и нормативната

уредба регламентиращи

ставянето на електронни

административни услугиот

централните админис

съответствието на предложе

нието с изискванията

в Техническото задание

поръчката, контекста

вените цели пред проекта

приложимите изисквания

нормативната уредба

ТО 1.9 Методика за документиране

системата и обучение на

телите. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предложената

логия, процес и инструменти

за документиране на

те и обучение на служителите

на Възложителя в изпълнение

на Дейности 4 и 5 на

вената поръчка. 

Оценяването по този

зател се базира на 

на предложението 

тиране на системите

ние на потребителите

ганото съдържание

ментацията, програмата

провеждане на обученията

съответствието на предложе

нието с изискванията

в техническото задание

поръчката. 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

услуги от МК в 

авторското право и 

права, предмет-

нормативната 

регламентиращи предо-

електронни 

административни услугиот 

администрации и 

съответствието на предложе-

изискванията описани 

Техническото задание на 

контекста на поста-

пред проекта и 

изисквания на 

уредба. 

документиране на 

обучение на потреби-

подпоказател се оце-

хническото предложе-

участника по отноше-

предложената методо-

и инструменти 

документиране на системи-

на служителите 

изпълнение 

и 5 на общест-

по този подпока-

 описанието 

 за докумен-

системите и обуче-

потребителите, предла-

съдържание на доку-

програмата за 

обученията и 

съответствието на предложе-

изискванията описани 

ехническото задание на 

 2 8 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

 Адекватност на предложения

процес по реализация на

ТО 2.1 Методика за анализ и специфици

ране. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлаганата

за анализ и специфициране

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

По този подпоказател

нява описанието на

ната от участника методика

анализ и специфициране

съответствието на предложе

нието му с изискванията

сани в техническото

на поръчката. 

ТО 2.2 Методика за проектиране

зация и внедряване на системата

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предло

жение на участника

шение на предлаганата

дика за софтуерна разработка

изпълнение на Дейности

на обществената поръчка

При оценяването по

подпоказател се преценява

описанието на предлаганата

участника методика

туерна разработка, етапите

разработка и съответствието

на предложението му

ванията описани в 

ското задание на поръчката

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

предложения 

реализация на проекта 

  20 

и специфици-

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предлаганата методика 

специфициране в 

Дейности 1 и 3 

обществената поръчка. 

подпоказател, се оце-

описанието на предлага-

участника методика за 

специфициране и 

съответствието на предложе-

изискванията опи-

ехническото задание 

 1 4 

проектиране, реали-

на системата. 

подпоказател се оце-

техническото предло-

частника по отно-

ганата мето-

софтуерна разработка в 

Дейности 3 и 4 

обществената поръчка. 

оценяването по този 

се преценява 

предлаганата от 

методика за соф-

разработка, етапите на 

съответствието 

предложението му с изиск-

описани в техниче-

на поръчката. 

 2 8 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

ТО 2.3 Методика за контрол на качеството

на резултатите. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлаганата

за контрол на качеството

резултатите в изпълнение

всички дейности на

вената поръчка като

ставка за успешното

ние на проекта. 

При оценяването по

подпоказател се преценява

описанието на предлаганата

участника методика

на качеството, описанието

видовете тестове, които

извършват и средствата

тестване и съответствието

предложението му с

нията описани в те

задание на поръчката

Ще се преценява и представя

нето на свързаната с

ката системата за осигуряване

на качество на участника

сертифицирана съгласно

скванията поISO 9001:2008.

ТО 2.4 Методика за спазване на

ните условия. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлаганата

за гаранционна поддръжка

като предпоставка за

ното съпровождане

в рамките на гаранционния

период. 

При оценяването по

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

контрол на качеството 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предлаганата методика 

качеството на 

изпълнение на 

дейности на общест-

поръчка като предпо-

успешното изпълне-

то по този 

се преценява 

предлаганата от 

методика за контрол 

описанието на 

тестове, които ще се 

средствата за 

съответствието на 

предложението му с изисква-

ехническото 

поръчката. 

преценява и представя-

свързаната с методи-

за осигуряване 

участника 

сертифицирана съгласно изи-

ISO 9001:2008. 

 1 4 

спазване на гаранцион-

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предлаганата методика 

гаранционна поддръжка 

предпоставка за успеш-

съпровождане на проекта 

гаранционния 

оценяването по този 

 1 4 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

подпоказател се преценява

описанието на предлаганата

участника методика

ционна поддръжка, 

гаранционната поддръжка

процедура за гаранционно

обслужване и съответствието

на предложението му

ванията описани в 

ското задание на поръчката

 Адекватност на предложената

организация за изпълнение

проекта 

ТО 3.1 Методика за управление

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлаганата

за управление на проекта

предпоставка за успешното

изпълнение на проекта

При оценяването по

подпоказател се преценява

описанието на предлаганата

участника методика

ление на проекта, проектни

фази, процеси по управление

отчитане и приемане

дичност и примерна

на докладите и отчетите

съответствието на предложе

нието с изискванията

в техническото задание

поръчката. 

ТО 3.2 Представен детайлен план

изпълнение на проекта 

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

се преценява 

длаганата от 

методика за гаран-

поддръжка, обхвата на 

поддръжка, 

гаранционно 

съответствието 

предложението му с изиск-

ни в техниче-

на поръчката. 

предложената 

изпълнение на 

  24  

управление на проекта. 

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предлаганата методика 

на проекта като 

за успешното 

проекта. 

оценяването по този 

се преценява 

предлаганата от 

методика за управ-

проекта, проектни 

по управление, 

приемане, перио-

примерна структура 

отчетите и 

ствието на предложе-

изискванията описани 

ехническото задание на 

 1 4 

н план по 

 

 4 16 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

 Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлагания

изпълнение на проекта

предпоставка за успешното

изпълнение на проекта

При оценяването по

подпоказател се преценява

детайлността на разбиването

по дейности и задачи

чието и обективността

посочената взаимовръзка

между задачите, наличието

реалистичността на

оценки за труд и продължи

телност по всяка от

наличието на заложени

перти за изпълнение

от задачите, цялостната

нимост на предлагания

съответствието на предложе

нието с изискванията

в техническото задание

поръчката. 

ТО 3.3 Рискове и методика за управление

на риска. 

Описание: 

По този подпоказател

нява техническото предложе

ние на участника по

ние на предлаганата

за управление на риска

предпоставка за успешното

изпълнение на проекта

При оценяването по

подпоказател се преценява

описанието на предлаганата

участника методика

ление на риска, както

вената оценка на идентифици

раните рискове, предлаганите

мерки/действия за тяхното

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

подпоказател се оце-

техническото предложе-

участника по отноше-

предлагания план по 

проекта като 

за успешното 

проекта. 

оценяването по този 

се преценява 

на разбиването 

задачи, нали-

обективността на 

взаимовръзка 

задачите, наличието и 

реалистичността на дадените 

и продължи-

всяка от задачите, 

заложени екс-

изпълнение на всяка 

цялостната изпъл-

предлагания план и 

съответствието на предложе-

изискванията описани 

ехническото задание на 

   

за управление 

подпоказател се оце-

хническото предложе-

ника по отноше-

предлаганата методика 

на риска като 

за успешното 

проекта. 

оценяването по този 

се преценява 

предлаганата от 

методика за управ-

както и преста-

идентифици-

предлаганите 

действия за тяхното 

 1 4 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

управление и минимизиране

(по отношение на рисковете

посочени в техническото

задание и допълнително

идентифицираните от

ника) и съответствието

предложението с изискванията

описани в техническото

задание на поръчката

 

 

Всеки член от комисията оценява

показатели с 1, 2, 3 или 4 точки

предложение на участника

удовлетворява техническите

нормативните изисквания, демонстрациятана

конкретните изисквания както

нормативна уредба. Поставянето

основа на експертното мнение

мотивира надлежно на базата

брой точки, като се посочват

преимуществата на съответното

предложението и се прави логичен

Броят точки, даден от член на

по четири-степенната скала

тежест за показателя, посочен

 

 

За показатели ТО 1.1, ТО 1.2, 

Обосновка 

Предложенията покриватсамо

наТехническото задание и

нормативна уредба. 

Предложенията покриват минималните

изискванията произтичащи 

търсените резултати, но не представят

Предложенията не осигурява

надграждане на резултатите.

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

минимизиране 

рисковете 

ехническото 

допълнително 

идентифицираните от участ-

съответствието на 

предложението с изискванията 

ехническото 

поръчката. 

комисията оценява участника по всеки от посочените в таб

точки в зависимост от предложеното решение

участника. Оценява се в каква степен предложеното

техническите, системните, технологичните, организационни

изисквания, демонстрациятана разбирането на предмета

изисквания както на Техническото задание, така и 

Поставянето на оценките по посочената скала се

мнение на всеки един от членовете на комис

базата на посочените критерии за получаване

посочват причините (изтъкват се недостатъците

съответното предложение, прави се анализ на съответната

прави логичен обоснован извод за поставената оценка

член на комисията по всеки показател,се получава

скала за показателя се умножи по съответния

посочен в таблицата по-горе. 

 1.2, ТО 1.3, ТО 1.4, ТО 1.6, ТО 1.7 и ТО 1.9: 

само декларативно минималните изисквания

и изискванията произтичащи от приложимата

покриват минималните изисквания наТехническото задание

произтичащи от приложимата нормативна уредбаи 

не представят информация как ще бъдат постигнати

осигуряват устойчиво изпълнение и не дават възможност

резултатите. 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

Предложениятапокриват 

минималнитеизискваниянаТехническото

от приложимата нормативна

постигнат търсените резултат

функционални възможности

резултатите. 

Предложениятанадхвърлят минималнитеизискванияна

и изискванията произтичащи

уредба.Предложенията са конкретни

ще се постигнат търсените

функционални възможности

и дава възможности за надграждане

 

За показател ТО 1.5: 

Обосновка 

Предложението на участника

посочени в техническото 

приложимата нормативна уредба

посочено декларативно, без да

и/или предложената архитектура

многослойност на уеб-базираните

Предложението на участника

посочени в техническото 

приложимата нормативна уредба

всички изисквания и/или не

всички отделни слоеве на

архитектурата. 

Предложението на участника

посочени в техническото 

приложимата нормативна уредба

многослойност на уеб-базираните

реализация на изискванията и

но липсва аргументация за избора

Предложението на участника

посочени в техническото 

приложимата нормативна уредба

многослойност на уеб-базираните

реализация на изискванията и

обосновано и е аргументиран

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

или надхвърлят

Техническото задание и изискванията произтичащи

нормативна уредба, като дават информация как

резултати, но не създават условия за допълнителни

възможности и не дават възможност за надграждане

танадхвърлят минималнитеизискванияна Техническото

произтичащи от приложимата нормативна

са конкретни и обосновани, като дават информациякак

те резултати и създават условия за допълнителни

възможности. Предложението осигурява устойчиво изпълнение

надграждане на резултатите. 

участника отговаря на изискванията на Възложителя

техническото задание и на изискванията, произтичащи

нормативна уредба, но съответствието с изискванията

без да е описан конкретен начин за реализацията

архитектура не отговаря на добрите практики

базираните информационните системи 

участника отговаря на изискванията на Възложителя

техническото задание, на изискванията, произтичащи

нормативна уредба, но не е описан начина за реализация

или не е описано предназначението и функциите

слоеве на архитектурата и системата и елементи

участника отговаря на изискванията на Възложителя

техническото задание, на изискванията, произтичащи

нормативна уредба и отговаря на добрите практики

базираните информационните системи, начинът

изискванията и предлаганата архитектура са представени

за избора на конкретното архитектурно решение

участника отговаря на изискванията на Възложителя

техническото задание, на изискванията, произтичащи

нормативна уредба и отговаря на добрите практики

базираните информационните системи, начинът

изискванията и предлаганата архитектура са представени

аргументиран  избора на конкретното архитектурно решение
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Точки 

Възложителя, 

произтичащи от 

изискванията е 
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1 

Възложителя, 

произтичащи от 

реализация на 

функциите на 
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2 

Възложителя, 

произтичащи от 

практики за 
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представени ясно, 

решение. 

3 

Възложителя, 

произтичащи от 

практики за 

чинът за 

представени ясно и 

архитектурно решение. 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

За показатели ТО 1.8: 

Обосновка 

Предложението на участника

област (ЕАУ и авторско право

нормативна уредба. Съответствието

нормативната уредба е посочено

анализирани и/или спазени 

нормативна уредбаи/или напредметната

Предложението на участника

предметната област (ЕАУ 

приложимата нормативна 

предметната област и нормативната

откъслечнои/или не са анализирани

несъответствия по отношение

нормативна уредба. 

Предложението на участника

(ЕАУ и авторско право и сродните

уредба.Съответствието на 

нормативната уредба е посочено

актовеи/или има несъответствия

на предметната област. 

Предложението на участника

(ЕАУ и авторско право и сродните

уредба.Съответствието на 

нормативната уредба е посочено

 

За показатели ТО 2.1, ТО 2.2, 

Обосновка 

В описаната от участника методика

обхват от дейности, използвана

пропуски, изразяващи се в

несъответствие с предлаганото

не демонстрира разбиране как

В описаната от участника методика

обхват от дейности, използвана

несъответствия с предлаганото

не демонстрира разбиране как

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

участника не демонстрира познаване на предметната

авторско право и сродните му права) и приложимата

ъответствието на предложението с предметната област

е посочено декларативно и без конкретика

 изискванията на основни актове от приложимата

предметната област. 

участника показва незадоволително познаване

ЕАУ и авторско право и сродните му права

нормативна уредба.Съответствието на предложението

нормативната уредба епосочено декларативно

са анализирани конкретни актове и съществуват

отношение на предметната област и приложимата

участника демонстрира познаване на предметната

право и сродните му права) и приложимата нормативна

на предложението с предметната област

посочено конкретно, но не са анализирани определени

несъответствия спрямо определени актове и/или изисквания

участника демонстрира познаване на предметната

право и сродните му права) и приложимата нормативна

на предложението с предметната област

посочено конкретно спрямо всеки един акт. 

 2.2, ТО 2.3, ТО 2.4 и ТО 3.1: 

участника методика, модел, процес или процедура, заложен

използвана методология и инструменти има съществени

се в липсващи етапи / дейностии/или сериозно

предлаганото от участника техническо решение. Участникът

разбиране как ще постигне търсения резултат. 

участника методика, модел, процес или процедура, заложен

използвана методология и инструменти има 

предлаганото от участника техническо решение. Участникът

разбиране как ще постигне търсения резултат. 
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

Описаната от участника методика

обхват от дейности, използвана

има частични несъответстви

Участникът указва как ще постигне

Описаната от участника методика

обхват от дейности, използвана

адекватни и обосновани и

техническо решение. Участникът

постигне търсения резултат.

 

За показател ТО 3.2: 

Обосновка 

В предложения от участника

обстоятелства: 

• не са застъпени всички

• няма детайлно разписани

• не е представена оценка

• не е представена оценк

• оценката за труда е силно

• не са представени данни

• не е дефинирано разпределението

• не са представени зависимостите

• представеният план не

В предложения от участника

• не са застъпени всички

• няма детайлно разписани

• не е представена оценка

• не е представена оценка

• оценката за труда е силно

• не са представени данни

• не е дефинирано разпределението

• не са представени зависимостите

• представеният план не

В предложения от участника

обстоятелства: 

• не са застъпени всички

• няма детайлно разписани

• не е представена оценка

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

участника методика, модел, процес или процедура, заложен

използвана методология и инструменти са разбираеми

несъответствияспредлаганото от участника техническо решение

ще постигне търсения резултат. 

участника методика, модел, процес или процедура, заложен

използвана методология и инструменти са детайлни

обосновани и съответстват на предлаганото от участника

Участникът точно, ясно и конкретно указва

. 

участника план са налични 3 или повече от следните

всички основни дейности в проекта; 

разписани задачи по всяка от дейностите в проекта

оценка за продължителността по всяка от задачите

оценка за труда по всяка от задачите; 

труда е силно нереалистична и подценена; 

представени данни за необходимите ресурси по всяка от задачите

разпределението на работата в екипа; 

представени зависимостите между задачите; 

план не е реалистичен за изпълнение. 

участника план са налични 2 от следните обстоятелства

всички основни дейности в проекта; 

разписани задачи по всяка от дейностите в проекта

оценка за продължителността по всяка от задачите

оценка за труда по всяка от задачите; 

труда е силно нереалистична и подценена; 

представени данни за необходимите ресурси по всяка от задачите

разпределението на работата в екипа; 

представени зависимостите между задачите; 

план не е реалистичен за изпълнение. 

участника план е налично точно едно от следните

всички основни дейности в проекта; 

разписани задачи по всяка от дейностите в проекта

оценка за продължителността по всяка от задачите
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Проект № 13-31-25/15.05.2014 „Подобряване

въвеждане на електронни административни
“Административен капацитет

• не е представена оценка

• оценката за труда е силно

• не са представени данни

• не е дефинирано разпределението

• не са представени зависимостите

• представеният план не

В предложения от участника

конкретно, дадени са реалистични

всички задачи, необходимите

са описани ясно, подробно

между задачите. Планът за

реалистичен 

 

За показател ТО 3.3: 

Обосновка 

В предложената от участника

следните обстоятелства: 

• предложената методика

описание на основни етапи

• не са анализирани всички

• оценките за вероятността

рисковете не са реалистични

• предложените действия

неадекватни или неприложими

• предложените в плана

на рисковете са несъразмерни

В предложената от участника

обстоятелства: 

• предложената методика

описание на основни етапи

• не са анализирани всички

• оценките за вероятността

рисковете не са реалистични

• предложените действия

неадекватни или неприложими

• предложените в плана

на рисковете са несъразмерни

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

оценка за труда по всяка от задачите; 

труда е силно нереалистична и подценена; 

представени данни за необходимите ресурси по всяка от задачите

разпределението на работата в екипа; 

представени зависимостите между задачите; 

план не е реалистичен за изпълнение. 

участника план всички дейности и задачи за разписани

реалистични оценки за труда и продължителността

необходимите ресурси и разпределението на работата

подробно и конкретно, като са посочени зависимостите

Планът за изпълнение на проекта е ясен, конкретен

участника методика и план са налични 3 или повече

методика за управление на риска е непълна и

основни етапи; 

анализирани всички идентифицирани от Възложителя рискове

вероятността от настъпване и влиянието на анализираните

реалистични; 

действия и мерки за третиране на рисковете

неприложими; 

плана корекции и коригиращи действия по отношение

несъразмерни. 

участника методика и план са налични 2 от следните

методика за управление на риска е непълна и

основни етапи; 

анализирани всички идентифицирани от Възложителя рискове

вероятността от настъпване и влиянието на анализираните

еалистични; 

действия и мерки за третиране на рисковете

неприложими; 

плана корекции и коригиращи действия по отношение

несъразмерни. 
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анализираните  

рисковете са 

по отношение 

2 
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В предложената от участника

следните обстоятелства: 

• предложената методика

описание на основни етапи

• не са анализирани всички

• оценките за вероятността

рисковете не са реалистични

• предложените действия

неадекватни или неприложими

• предложените в плана

на рисковете са несъразмерни

В предложената от участника

анализирани всички идентифицира

вероятността и влиянието

реалистични.Предложените действия

адекватни и приложими.Корекции

на рисковете са съразмерни 

* „Ясно“ - следва да се разбира

етап, конкретния вид дейност

останалите предвидени етапи

** „Подробно/Конкретно

видове дейности, не се ограничава

добавени допълнителни поясняващи

последователността, технологията

качеството на изпълнение на

спецификации и изисквания; 

*** Несъществени са тези

не го правят неотговарящо на

липса на детайлна информация

информация може да бъде 

офертата на участника. Несъществените

изпълнението на поръчката

последователност. Ако липсващата

части в офертата, се приема

съответният участник се предлага

обществената поръчка. 

**** Съществени са тези

неотговарящо на изискванията

спецификация или на действащото

технически изисквания, като

предлагани такива и други подобни

 

Тъй като характерът на предмета

базирано на експертна оценка

не могат да се оценят чрез формални

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
ацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския соци

участника методика и план е налично точно едно

методика за управление на риска е непълна и

основни етапи; 

анализирани всички идентифицирани от Възложителя рискове

вероятността от настъпване и влиянието на анализираните

реалистични; 

действия и мерки за третиране на рисковете

приложими; 

плана корекции и коригиращи действия по отношение

несъразмерни. 

участника методика и план за управление на рисковете

идентифицирани от Възложителя рискове. Оценките

влиянието от възникване на всеки от рисковете

редложените действия и мерки за третиране на рисковете

орекциите и коригиращите действия по отношение

 на реалната заплаха и цената припроявлението

се разбира изброяване, което недвусмислено посочва

дейност по начин, по който същият да бъде индивидуализиран

етапи/съответно останалите предвидени видове

Конкретно“ - описанието, което освен, че съдържа

ограничава единствено до тяхното просто 

 поясняващи текстове, свързани с 

технологията или други факти, имащи отношение

изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените

 

тези непълноти/пропуски в техническото предложение

неотговарящо на изискванията, но са например пропуски

информация и други подобни. Налице са, когато

бъде установена от други факти и информация

Несъществените непълноти/пропуски не могат

поръчката, с оглед спазване на проекта и правилната

липсващата информация не може да бъде установена

приема наличието на „съществени непълноти

се предлага за отстраняване от процедурата

тези непълноти в техническото предложение

изискванията на възложителя, посочени в указанията

действащото законодателство, на съществуващите

като например несъответствие между изискуеми

 подобни.  

предмета на настоящата обществена поръчка налага

оценка на предложенията и демонстрираните способности

чрез формални математически формули, комисията
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точно едно от 

непълна и липсва 

ъзложителя рискове; 

анализираните  

рисковете са 

по отношение 

3 

рисковете са 

ценките за 

рисковете са 

рисковете са 

по отношение 

припроявлението им. 

4 

 посочва конкретния 

индивидуализиран сред 

видове дейности; 

съдържа отделни етапи, 

просто изброяване, а са 

с обясняване на 

отношение към повишаване 

предвидените технически 

 предложение, които 

пропуски в описанието, 

когато липсващата 

информация, посочени в 

могат да повлияят на 

авилната технологична 

установена от други 

непълноти“ на офертата и 

процедурата за възлагане на 

предложение, които го правят 

указанията и техническата 

съществуващите стандарти и 

изискуеми параметри и 

поръчка налага оценяване, 

способности, които 

комисията ще включва 
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лица със съответното образование

оценки.  

 

Точките, присъдени от комисията

аритметичната стойност, получена

членовете на комисията, по формулата

     n 

ТОпокX =  Σ ТОпокXчлi

       i=1 

ТОпокX – точките на комисията

ТОпокXчлi – точките на

n - общ брой на членовете

 

Участник, чието предложение

Възложителя, по който и да

участие в процедурата, съгласно

 

Абсолютната (ненормирана) 

участника се определя по формулата

            n 

ТОабсолютна = Σ ТОпок

        X=1 

ТОпокX – Оценката на комисията

ТОабсолютна – Абсолютна

n = 16 – общ брой на показателите

136 – максималният общ

 

Оценката на участника се преизчислява

 

ТО =  ТОабсолютна / ТО

 

ТО – Окончателната техническа

ТОабсолютна – Абсолютна

ТОмаксимална абсолютна –

максималната абсолютна (ненормирана
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образование, доказан опит и качества за присъждане

от комисията по всеки показател, се формират

стойност получена от точките от индивидуалните експертни

по формулата:  

члi / n, където: 

на комисията по X-тия показател; 

точките на i-тия член на комисията по X-тия показател

членовете на комисията. 

предложение не съответства на минималните

който и да е от показателите, се отстранява от

ъгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 ЗОП. 

ненормирана) оценка на комисията на техническото

по формулата: 

покX * 100 / 136, където: 

Оценката на комисията на показател X (в точки); 

Абсолютна (ненормирана) оценка на участника (в точки

брой на показателите; 

максималният общ брой точки. 

преизчислява (нормира) до 100 точки по следната

/ ТОмаксимална абсолютна * 100, където: 

Окончателната техническа оценка (нормирана) на участника

Абсолютна (ненормирана) оценка на участника; 

– Абсолютната (ненормирана) оценка на участника

абсолютна (ненормирана) оценка. 
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присъждане на такива 

формират като средно-

индивидуалните експертни оценки на 

показател; 

минималните изисквания на 

отстранява от по-нататъшно 

техническото предложение на 

участника (в точки); 

по следната формула: 

участника; 

на участника, получил 
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При изчисляването на всички

закръгляват до третия знак след

 

3. Показател 2: “Цена” (

Оценката има тежест 30% от общата

 

ЦО =100 * (Цмин /Ц), където

 

Цмин е най-ниската предложена

Ц е общата цена за изпълнение

ЦО се закръглява до третия знак

Максималната стойност на ЦО

 

 

 

4.  Комплексна оценка (КО

Комплексната оценка на участника

 

КО = 0.70 * ОТ + 0.30 * ЦО

 

КО се закръглява до третия знак

Максималната стойност на общата

 

Комисията по оценка на офертите

попълва таблицата за оценка

на точките, получени от всеки

получил най-висока комплексна

В случай че комплексните оценки

най-изгодна се приема тази оферта

и цените са еднакви се сравняват

тежест и се избира офертата

че офертата не може да се определи

за определяне на изпълнител

 

Забележка:  

*Знакът „*” между скобите

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското

административни услуги“, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на
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всички стойности по горепосочените формули

знак след десетичната запетая. 

Цена” (ЦО) 

 30% от общата оценка и се изчислява по следната

където 

предложена обща цена за изпълнение на поръчката

изпълнение на поръчката, предложена от участник

третия знак след десетичната запетая. 

ЦО е 100 точки. 

оценка (КО) 

на участника се изчислява по следната формула:

ЦО 

третия знак след десетичната запетая. 

на общата оценка КО е 100.  

на офертите, на основание получените оценки за

оценка.Крайното класиране на участниците се извършва

всеки участник. На първо място се класира

комплексна оценка.  

комплексните оценки на две или повече оферти са равни, 

тази оферта, в която се предлага най-ниска цена

се сравняват оценките по показателя с най-висока

офертата с по-благоприятна стойност по този показател

се определи по този ред, комисията провежда публично

изпълнител между класираните на първо място оферти

скобите във формулите е знак за аритметично
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формули, резултатите се 

следната формула: 

поръчката; 

участника; 

формула: 

оценки за всеки кандидат 

участниците се извършва по броя 

класира участникът, 

равни, за икономически 

ниска цена. При условие че 

висока относителна 

този показател. В случай, 

провежда публично жребий 

оферти. 

аритметично умножение. 
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*Знакът „/” между скобите

Подобряване работата на Министерство на културата в областта на авторското
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скобите във формулите е знак за аритметично
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аритметично деление. 


