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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

По процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: „Услуги по 

осигуряване на достъп до Business intelligence система като услуга (SaaS)“ 

 

Настоящата методика определя правилата в процедурата за определяне на изпълнител по 

чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. по които за изпълнител се определя 

участникът, предложил икономически най-изгодната оферта, която включва оптимално 

съотношение качество-цена 

 

При определяне на изпълнител чрез критерия „Оптимално съотношение качество-

цена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително определените показатели.  

 

Индивидуалните показатели в КО са съобразени с предмета, с характера, с обема и 

спецификата на поръчката. За всеки определен показател е определен максимално 

възможния брой точки и относителната му тежест. Максимално възможният брой 

точки за всеки показател е определен еднакъв за всички, а относителните тегла са 

определени отделно, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.  

 

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 Tp 

2. Период на предоставяне на 

достъп, в месеци, след изтичане 

на задължителния 3 годишен 

период за поддръжка на BI 

системата - П2 

15 % (0,15) 100 Tt 

3. Срок за предоставяне на достъп 

до системата в календарни дни –  

П3 

15 % (0,15) 100 Tq 

4. Достъп до REST API или 

еквивалентен инструмент – П4 

20% (0,20) 100 Тd 

5. Предложение за спомагателни 20% (0,20) 100 Тs 
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услуги – П5 

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 № 3 е посочен максимално възможният брой точки (100, 

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: „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30.  

Показателят дава предимство на кандидатите с по-ниска цена.  

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: 

                                    Трmin 

            Т p  = 100 х --------------, където: 

                                      Трn 

 „100” е максималните точки по показателя; 

 „Трmin” е най-ниската предложена цена; 

 „Трn”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула: 

П 1 = Тp х 0,30, където: 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2: „Период на предоставяне на достъп, в месеци, след изтичане на 

задължителния 3 годишен период за поддръжка на BI системата”, с максимален брой 

точки – 100 и относително тегло - 0,15. 

Показателят измерва предложения период за предоставяне на безплатен достъп до BI 

системата след изтичане на задължителния период за предоставяне на достъп от 36 месеца 

след изпълнение на ДБФП. 

Показателят дава предимство на кандидатите, предложили най-дълъг период за 

предоставяне на безплатен достъп след изтичане на задължителния период за 

предоставяне на достъп от 36 месеца след изпълнение на ДБФП. 

Периодът за предоставяне на безплатен достъп след изтичане на задължителния период за 

предоставяне на достъп от 36 месеца след изпълнение на ДБФП се посочва в цели месеци. 

Допустимо е кандидатът да предложи 0 (нула) месеца достъп, в месеци, след изтичане на 

задължителния 36 месечен период за поддръжка на BI системата. Максимално 
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допустимият период за предоставяне на достъп в месеци, след изтичане на задължителния 

36 месечен период за поддръжка на BI системата е 24 месеца. 

Максимална оценка Tt получава офертата с предложен най-дълъг период на достъп, след  

изтичане на задължителния 36 месечен период за поддръжка на BI системата – 100 точки. 

Процентите на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия 

предложен период за достъп по следната формула: 

                                Ttn 

            Тt  = 100 х ----------, където: 

                                 Ttmax  

 „100” е максималните точки по показателя; 

 „Ttmax” е най-дългият предложен период; 

 „Ttn ” е периодът предложен от n-тия участник. 

 

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула: 

 П 2 =  Тt х 0,15, където: 

 „0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3: „Срок за предоставяне на достъп по системата”, с максимален брой 

точки – 100 и относително тегло - 0,15. 

По този показател се оценява предложеният срок (в календарни дни) след сключване на 

договор, в който на Бенефициента ще бъде предоставен достъп до BI системата 

Максимална оценка Tq получава офертата с предложен най-кратък срок в календарни дни 

за предоставяне на достъп. Процентите на останалите участници се определят в 

съотношение към най-краткият предложен срок, по следната формула: 

                      Tqmin        

           Tq = 100 х ------------, където: 

                                 Tqn 

 „100” е максималните точки по показателя; 

 „Tqmin” е най-краткият предложен срок за предоставяне на достъп; 

 „Tqn” е срокът за предоставяне на достъп предложен от n-тия участник; 

 

Минималният допустим срок за предоставяне на достъп е 1 ден след сключване на договор, 

а максималният допустим срок за предоставяне на достъп е 60 календарни дни. 

 

П 3 =  Тq х 0,15, където: 

 „0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 4: „Достъп до REST API или еквивалентен инструмент”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,20. 
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По този показател се оценява дали кандидатът предоставя достъп до REST API или 

еквивалентен инструмент за извличане на данни. 

- Кандидатът е предложил достъп до REST API или еквивалентен инструмент – Тd = 100 т.  

- Кандидатът не е предложил достъп до REST API или еквивалентен инструмент – Тd = 0 

т. 

 

П4 = Тd х 0.20, където: 

 

 0,20 е относителното тегло на показател П4 

 

Показател 5: „Предложение за спомагателни услуги”, с максимален брой точки – 100 

и относително тегло - 0,20. 

По този показател се оценява дали кандидатът е предложил да предоставя спомагателни 

услуги, описани в т. 8.2. на техническата спецификация. 

Оценката се получава по следния начин: 

- Кандидатът е предложил да предоставя трите категории спомагателни услуги, описани в 

т. 8.2. на техническата спецификация – Тs = 100 т.  

- Кандидатът е предложил да предоставя две от възможните категории спомагателни 

услуги, описани в т. 8.2. на техническата спецификация – Тs = 60 т. 

- Кандидатът е предложил да предоставя една от възможните категории спомагателни 

услуги, описани в т. 8.2. на техническата спецификация – Тs = 30 т. 

- Кандидатът не е предложил предоставяне на спомагателни услуги – Тs = 0 т. 

 

П 5 = Тs х 0.20, където: 

 

 0,20 е относителното тегло на показател П5 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по показателите, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 + П4 + П5 

 

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