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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Критерий за определяне на комплексната оценка 

Оценката на представените от участниците оферти ще се извърши по критерий 

„Икономически най-изгодна оферта”. 

 

2. Показатели за изчисляване на комплексната оценка (КО) и тяхната 

относителна тежест: 

 

Показател – К 

(наименование) 
Относителна тежест 

1. Предлагана цена (К1) 40 % 

2. Техническа оценка (К2) 60 % 

 

3. Критерии за определяне на оценката по всеки показател: 

3.1. Критерии за оценяване на ценовите предложения на участниците (К1): 

Максималният брой точки по този показател е 40. 

Оценката на предложената от всеки участник цена ще бъде изчислена от 

комисията при прилагане на следната формула: 

К1 = Цmin / Цn х 40 

Където:  
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Цmin – най-ниската цена предложена от участник; 

Цn – конкретна предложена цена от конкретния участник. 

 

3.2. Критерии за оценяване на техническите предложения на участниците 

(К2): 

Оценката по показателя „Техническо предложение” (K2), с максимален брой точки 

60, е сбор от оценките по посочените в таблицата подпоказатели: 

 

Подпоказател Максимален 

брой точки 

Т1 – Гаранция за качество на крайния продукт 30 

Т2 – Качество на плана за изпълнение на дейностите, 

включени в предмета на обществената поръчка 

15 

Т3– Качество на плана за управление на риска 15 

Общо точки по подпоказатели Т1,Т2 и Т3 60 

 

Оценките по всеки от посочените подпоказатели ще се формират по 

представените по-долу обективни критерии: 

 

� По отношение на подпоказател Т1 – Гаранция за качество на крайния 

продукт, ще се присъждат съответно по 10, 20 или 30 т. 

 

Критерии Брой точки 

Техническото предложение отговаря на изискванията в 

Техническата спецификация, като декларативно гарантира качество 

на продукта и посочва, че продуктът ще бъде подложен на 

необходимото тестване, но без да представя система за провеждане на 

тестовете. В периода на гаранционната поддръжка е посочено времето 

за реакция и методиката за отстраняване на инцидентите. 

10 

Техническото предложение гарантира качество на продукта чрез 

представена система за тест на продукта, в която е налице едно от 

следните обстоятелства: 

- има дефиниция и категоризация на инцидентите, които могат 

да се появят при работата на системата; 

- се предвижда изпълнение на тестови сценарии и има 

представена методика за оценка на резултатите от тяхното 

20 
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изпълнение. 

В периода на гаранционната поддръжка е посочено времето за 

реакция и методиката за отстраняване на инцидентите. 

Техническото предложение гарантира качество на продукта чрез 

представена система за тест на продукта, в която: 

- има дефиниция и категоризация на инцидентите, които могат 

да се появят при работата на системата; 

- се предвижда изпълнение на тестови сценарии и има 

представена методика за оценка на резултатите от тяхното 

изпълнение. 

В периода на гаранционната поддръжка е посочено времето за 

реакция и методиката за отстраняване на инцидентите. 

30 

 

� По отношение на подпоказател Т2 – Качество на плана за изпълнение на 

дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, ще се присъждат 

съответно по 5, 10 или 15 т. 

 

Критерии Брой точки 

Предложеният план за изпълнение на дейностите отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. Описани са всички стъпки и действия, в рамките на 

дейностите и поддейностите, включително методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 

предвидената в Техническата спецификация последователност.  

5 

Предложеният план за изпълнение на дейностите отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. Описани са всички стъпки и действия, в рамките на 

дейностите и поддейностите, включително методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 

предвидената в Техническата спецификация последователност. 

В допълнение, предложеният план съдържа описание на 

техническото решение за разработване на приложния софтуер, 

включително: 

– описание на архитектурата на решението за реализиране на 

10 
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софтуерното приложение и на методите и технологиите, които ще 

бъдат използвани от участника; 

- описание на процеса на проектиране и последващо изграждане на 

приложния софтуер; 

- описание на механизмите, средствата и процедурите, 

осигуряващи нормалното функциониране на системата и гарантиращи 

нейната надеждност и сигурност. 

Предложеният план за изпълнение на дейностите отговаря на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

спецификация. Описани са всички стъпки и действия, в рамките на 

дейностите и поддейностите, включително методите за тяхното 

осъществяване и резултатите, които ще бъдат постигнати от 

реализацията им, като е изразена логическата връзка между тях и 

предвидената в Техническата спецификация последователност. 

В допълнение, предложеният план съдържа описание на 

техническото решение за разработване на приложния софтуер, както 

и предложение за функционалните изисквания на приложението, 

включително: 

– описание на архитектурата на решението за реализиране на 

софтуерното приложение и на методите и технологиите, които ще 

бъдат използвани от участника; 

- описание на процеса на проектиране и последващо изграждане на 

приложния софтуер; 

- описание на механизмите, средствата и процедурите, 

осигуряващи нормалното функциониране на системата и гарантиращи 

нейната надеждност и сигурност; 

- предложение за технологично описание на системата, съобразено 

с нейните цели и информационен обхват, определени в Техническата 

спецификация; 

- предложение за графично описание на обектите на системата, 

илюстрирано с графични прототипи на работни екрани. 

15 

 

� По отношение на подпоказател Т3 – Качество на плана за управление на 

риска, ще се присъждат съответно по 5, 10 или 15 т. 

 

Критерии Брой точки 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 5 
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спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, възможните аспекти на проявление, въздействието им 

върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние по 

дейности и поддейности. Предложени са мерки за недопускане на 

възникването им и мерки за предотвратяване на тяхното негативно 

влияние върху изпълнението (при евентуално настъпване). 

Не са идентифицирани и анализирани допълнителни рискове. 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 

спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, възможните аспекти на проявление, въздействието им 

върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние по 

стъпки и действия в рамките на дейностите и поддейностите. 

Предложени са мерки за недопускане на възникването им и мерки за 

предотвратяване на тяхното негативно влияние върху изпълнението 

(при евентуално настъпване), като тяхната приложимост е 

аргументирана с оглед виждането на участника и предмета на 

обществената поръчка. 

Идентифицирани и анализирани по горепосочения начин са и 

допълнителни рискове, относими към предмета на обществената 

поръчка. 

10 

Участникът е анализирал всички идентифицирани в Техническата 

спецификация рискове по отношение на вероятността от тяхното 

настъпване, възможните аспекти на проявление, въздействието им 

върху изпълнението на дейностите и сферата им на влияние по 

стъпки и действия в рамките на дейностите и поддейностите. 

Предложени са мерки за недопускане на възникването им и мерки за 

предотвратяване на тяхното негативно влияние върху изпълнението 

(при евентуално настъпване), като тяхната приложимост е 

аргументирана с оглед виждането на участника и предмета на 

обществената поръчка. 

Идентифицирани и анализирани по горепосочения начин са и 

допълнителни рискове, като тяхната приложимост е 

аргументирана във връзка с конкретните стъпки и действия в 

рамките на дейностите и поддейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка. Описани са действията, чието изпълнение 

би могло да бъде повлияно от евентуално настъпване на 

допълнително идентифицираните рискове. 

15 
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Всеки от членовете на комисията извършва оценяване на предложенията на 

участниците по всеки от подпоказателите в рамките на показател К2, за което попълва 

индивидуален оценителен лист, в който излага мотивите си за присъждане на 

съответния брой точки. При изчисляване на оценката на съответния участник се взема 

предвид средно аритметичният резултат от всички индивидуални оценки. 

 

Така формираната таблица с обобщените оценки за всяка от офертите, се прилага 

към протокола на комисията. 

 

Оценката за показателя К2 е сбор от точките по подпоказатели Т1, Т2 и Т3, както 

следва: 

К2 = Т1 + Т2 + Т3 

 

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 

се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

 

3.3. Комплексна оценка (КО):  

Комплексната оценка на участниците се получава като сума от оценките на 

офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = К1 + К2  

Получените числа при извършването на посочените по-горе аритметични действия 

се закръглят до втория знак след десетичната запетая. 

 

На първо място се класира кандидатът с най-висока комплексна оценка (КО). 

Останалите кандидати се нареждат по низходящ ред. 


