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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

В процедурата за избор на изпълнител на поръчка за предоставяне на „Услуги по 
извършване на тестове и анализ за установяване на информационната сигурност на 
прототипа на иновационната платформа "Моите гаранции"“ 

 
Съгласно чл. 3, ал. 1 от ПМС 160 от 01.07.2016г. и ЗУСЕСИФ, при оценка на офертите по 

настоящата процедура, ще се прилага критерият „Оптимално съотношение качество – цена”, 
където класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от 
всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО), като сума от индивидуалните оценки по 
определените предварително показатели.  

 
Получените оферти, които отговарят на изискванията и са допуснати до оценяване, се 

оценяват и класират спрямо представената по-долу методика. 
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1. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ И ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ 
В настоящата методика за оценка на офертите от документацията за участие са 
конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни 
тегла в комплексната оценка, както следва в таблицата: 
 

Таблица 1 

Показател – П(n) 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 
брой точки 

Символно 
обозначение 
(точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П1 30 % (0,30) 100 Тц 

2. Технически показател (Доказателства за 
компетентност на Кандидата за 
изпълнение на поръчката за услуги) – П2 

70 % (0,70) 100 Тп 

 
Максимален брой точки по всички критерии – 100.  
 

 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 за всеки показател;  

 В колона № 4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта 

в конкретен показател.  
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2. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА НА УЧАСТНИЦИТЕ 
 

2.1. Показател 1 „Предложена цена“ (П1) с максимален брой точки 100 и относително 
тегло в комплексната оценка 30% (0,30). 

 
Пределно допустимата цена, която може да предложи Участник в своето ценово 
предложение, е 117 100.00 лева без ДДС. Участник предложил по-висока цена се отстранява 
от участие. 
 
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (в лева, без ДДС) 
– 100 точки. Точките на останалите участници по този показател се определят по следната 
формула:  

Тц = 100*Тц(min)/Тц(n), където: 
 
Тц(min)  е най-ниската предложена обща цена (в лева, без ДДС);  

Т ц(n)  е цената предложена от n-тия участник (в лева, без ДДС).  

Точките по първия показател на n-тия участник за участие в комплексната оценка се 
получават по следната формула:  
 

П1 = Тц(n)*0,30 , където „0,30” е относителното тегло на показателя. 
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2.2. Показател 2 „Технически показател (Доказателства за компетентност на Кандидата 
за изпълнение на поръчката за услуги)“ (П2): максимален брой точки 100 и 
относително тегло в комплексната оценка 70% (0,70). 
 

Оценката по този показател следва да докаже, че Кандидатът има необходимата 
квалификация и експертиза в областта на предмета на услугата и ще послужи на 
Възложителя да направи информирана преценка дали съответния Кандидат ще изпълни 
пръчката качествено и в срок 
 
Показателят П1 „Технически показател“ представлява сума от три под-показателя: 

П1 = Т1 + Т2 + Т3, където: 

Т1 Предложения за методи за оценка на рисковете*. Оценяват се броя предложени методи 
и тяхното съответствие** с предмета на поръчката. 
Т2 Предложения за графично представяне на рисковете*. Оценяват се броя предложени 
графични представяния и тяхното съответствие** с предмета на поръчката. 
Т3 Предложения за видове тестове за оценка на рисковете*. Оценяват се броя предложени 
видове тестове и тяхното съответствие** с предмета на поръчката. 
 
В своите технически предложения за изпълнение на поръчката, Кандидатите следва да 
представят своите виждания и да обосноват конкретните технически предложения по всеки 
един под-показател. Там където е уместно, предложенията следва да са илюстрирани със 
схеми и/или диаграми и подкрепени с таблични сравнения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*рискове – имат се предвид всички възможни рискове за прототипа на платформата „Моите гаранции“, 
описани в документа „Задание за предоставяне и изпълнение на услуга“. 
**съответствие – Възложителят ще оценява всяко предложение по отделно и няма да присъди и/или ще 
намали броя присъдени точки ако прецени, че дадено предложение не съответства на предмета на 
поръчката или изискванията заложени в документа „Задание за предоставяне и изпълнение на услуга“. 
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Максималният брой точки получава/т офертата/тите, която/които е/са с предложени най-
добри условия по отношение на техническите показатели. Точките по показателя за всяка 
оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблицата за съответния под-
показател, както следва: 

 
Таблица № 2 за показател П2 

Технически показател  
(Доказателства за компетентност на 

Кандидата за изпълнение на поръчката 
за услуги а)“ -П2 

Параметри Точки 

1 2 3 

Т1. Брой предложени методи за оценка 
на рисковете 

 

1 до 3 20 точки 

4 до 5 30 точки 

6 и повече  40 точки 

Т2. Брой предложения за графично 
представяне на рисковете 

 

1 до 3 10 точки 

4 до 5 15 точки 

6 и повече  20 точки 

Т3. Брой предложени тестове на 
рисковете 

 

1 до 3 20 точки 

4 до 5 30 точки 

6 и повече  40 точки 

Максимално възможни точки по показател П 2  100 точки 

 
Точките по втория показател П2 за участие в комплексната оценка, се получават по следната 

формула:  

П2 = Т(n)*0,70 , където "0,70” е относителното тегло на показателя. 
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И КЛАСИРАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

Икономически най-изгодната оферта за Възложителя е тази, получила най-висока 

комплексна оценка (КО) от максимално възможни точки като сума от индивидуалните 

оценки по отделните показатели, изчислена по формулата: 

КО = П1 + П2 

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

възможната за получаване от всеки кандидат комплексна оценка (КО) е 100 точки. 

 

 

 

 

Забележка: Стойността на точките по двата показателя (П1 и П2) се изчислява до 

втория знак след десетичната запетая. 

Забележка: Класирането ще се извърши по стойности, изчислени до втория знак след 

десетичната запетая. Ако има равни оценки на отделни кандидати, ще се извърши 

повторна оценка, като всички стойности бъдат пресметнати отново до третия знак 

след десетичната запетая. 

Забележка: Резултатът от предоставяне на услугата ще е Доклад за изпълнението й, 

включващ предложение за отстраняване и/или предотвратяване и/или управление на 

възможни рискове за прототипа на иновационната платформа "Моите гаранции", 

които Възложителя да приложи. Всеки от Кандидатите може да предложи повторен 

одит на прототипа за оценка на постигнатото, след като предложенията бъдат 

реализирани от Възложителят, без да иска допълнително възнаграждение за този 

повторен одит. Наличието или липсата на такова предложение няма да бъде оценявано, 

но при равни други условия Кандидатът предложил повторен безплатен одит, ще получи 

предимство.  
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