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Приложение №4 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 

 

КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

на обществена поръчка с предмет:  

„Осигуряване на комуникационна свързаност (IP VPN) за нуждите на Агенция по 

вписванията” 

1. Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП. 

Оценяването и класирането на постъпилите оферти ще се извърши в съответствие с 

изискванията на ЗОП. 

2. Пликовете с надпис „Предлагани ценови предложения" - Ценовите предложения 

се отварят от комисията в тяхната последователност на постъпване. Пликовете с ценови 

предложения на участници, чиито оферти не отговарят на предварително обявените от 

Възложителя условия, не се отварят. 

3. Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на 

предложението на участника. Комплексната оценка се формира като сбор от получените 

точки по отделните показатели за оценка. 

4. Показателите и относителна им тежест в комплексната оценка са описани в 

настоящата документация: 

 

Крайната оценка (КO – 100 т.) се изчислява по следната формула: 

 

           КO = 40%*Отп+60%*Оц,  където: 

 

Показатели Тежест на показателя в оценката в % 

Отп Технически показател 40% 

Оц Предложена цена 60% 

 Общо: 100% 

Окончателните оценки се получават, както следва: 

По Първи показател – Техническо предложение(Отп)  

Комисията оценява офертите на участниците от 0 до 100 точки общо за всички 

подпоказатели, като всеки от подпоказателите има максимална стойност 50 т. 

Окончателната оценка на участника по първи показател се определя по 

формулата: 
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Отп = Отк + Оор 

където: 

Отп - Оценка по показателя “Технически показател” 

Отк - Оценка по подпоказателя ”Техническа концепция за изпълнение” 

Оoр - 

  

Оценка по подпоказателя „Управление на риска” 

Определянето на оценката Отк (50 т.)  

При оценката се отчита съответствието носещо повече точки за участника: 

 При предложена техническа концепция за изпълнение с посочени аспектите 

на технологията за изпълнение на поръчката,  предложението на участника се 

оценява с 10 точки; 

 При предложена техническа концепция за изпълнение са посочени аспектите 

на ползваната технология и организация на работа за изпълнение на 

поръчката, предложението на участника се оценява с 25 точки; 

 При предложена техническа концепция за изпълнение са посочени аспектите 

на ползваната технология, организация на работа и методология за реакция и 

отстраняване на проблеми при изпълнение на поръчката, предложението на 

участника се оценява 50 точки. 

Дефиниции:  

- Под аспекти на технологията за изпълнение на поръчката се разбира 

предоставена информация касаеща ползвана мрежа за предоставяне на услугите от 

обхвата на поръчката, включително марка и модел на оборудване от което е изградена.  

- Под организация на работа се разбира информация за предвидените за 

изпълнение дейности и поддейности, предвидени за изпълнение от кандидата за целите 

на изпълнение на услугите от обхвата на поръчката. 

- Под методология за реакция и отстраняване на проблеми се разбира 

предоставена информация за създадената организация, дейности и поддейности, които 

кандидата предвижда да изпълни и изпълнява при заявяване на проблем от страна на 

Възложителя касаещ предоставяне на услугите от обхвата на поръчката. 

Определянето на оценката Оор (50 т.)  
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Предложението на участниците по отношение управление на риска, следва да   

обхваща предвидените мерки за преодоляването на един или няколко от следните, 

възможни за настъпване рискове: 

- Риск от отпадане на свързаността; 

- Риск от забава на изпълнението; 

- Риск от затруднена комуникация и/или липса на съдействие между страните 

Изпълнител/Възложител. 

При оценката се отчита съответствието носещо повече точки за участника: 

 Предложението на участника обхваща предвидени мерки за преодоляването риск  

от отпадане на свързаността предложението се оценява с 10 точки 

 Предложението на участника обхваща предвидени мерки за преодоляването риск  

от отпадане на свързаността и риск от  забава на изпълнението, предложението се 

оценява с 25 точки 

 Предложението на участника обхваща предвидени мерки за преодоляването риск 

от отпадане на свързаността, забава на изпълнението и от затруднена 

комуникация и/или липса на съдействие между страните Изпълнител/Възложител 

се оценява с 50 точки 

Дефиниции:   Под мерки за преодоляване на риск се разбира информация за 

прилаганата методология от кандидата, включително предвидените за изпълнение 

дейности, поддейности и създадена организация от кандидата с цел предоставяне 

на услугите от обхвата на поръчката. 

По Втори показател – Предложена цена 

Комисията оценява офертите на участниците от 0 до 100 точки общо за всички 

подпоказатели, като всеки от подпоказателите има максимална стойност 20 т. 

Оценката по този показател се извършва на база предложените от участника цени 

за изпълнение на поръчката без ДДС. Крайната оценка за подпоказателя се определя по 

формулата: 

Оц = Оцмос + Оциорс+ Оцмрс+ Оцмпо+ Оцепо+ Оцепт+ Оцетонт,  

където: 
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Оцмос - Оценка по подпоказателя „Цена на месечна абонаментни такса за 

поддържане на основна свързаност за всички точки от Списък 1” 

Оциорс - Оценка по подпоказателя „Цена на еднократна инсталационна такса за 

първоначално предоставяне на основна свързаност за всички точки от 

Списък 1”  

Оцмрс - Оценка по подпоказателя „Цена на месечна абонаментни такса за 

поддържане на резервираща свързаност за всички точки от Списък 1”  

Оцмпо - Оценка по подпоказателя  „Цена на еднократна инсталационна такса за 

първоначално предоставяне на резервираща свързаност за всички точки 

от Списък 1”  

Оцепо - Оценка по подпоказателя „Цена на еднократно първоначално 

конфигуриране на оборудването за всички точки от Списък 1”  

Оцепт -  Оценка по подпоказателя „Цена на еднократна такса за първоначално 

предоставяне на нова точка ” 

Оцетонт -  Оценка по подпоказателя „Цена на еднократна такса за преместване на 

точка в рамките на едно населено място ” 

 

Оценките на участниците по подпоказател Оцмос  се определят по формулата: 

О цмос 5х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

О цмос - Оценка по подпоказател „Цена на месечна абонаментни такса за поддържане 

на основна свързаност за всички точки от Списък 1” 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Оценките на участниците по подпоказател О циорс се определя по формулата: 

О циорс 20х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оциорс– Оценка по подпоказател „Цена на еднократна инсталационна такса за 

първоначално предоставяне на основна свързаност за всички точки от Списък 1”  

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Оценките на участниците по подпоказател Оцмрс се определят по формулата: 
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Оцмрс 20х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оцмрс – Оценка по подпоказател„Цена на месечна абонаментни такса за 

поддържане на резервираща свързаност за всички точки от Списък 1” 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Оценките на участниците по подпоказател Оцмпо се определят по формулата: 

Оцмпо 20х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оцмпо – Оценка по подпоказател „Цена на еднократна инсталационна такса за 

първоначално предоставяне на резервираща свързаност за всички точки от Списък 1“ 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Оценките на участниците по подпоказател Оцепо се определят по формулата: 

Оцепо 20х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оцепо – Оценка по подпоказател „Цена на еднократно първоначално конфигуриране 

на оборудването за всички точки от Списък 1” 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Оценките на участниците за подпоказател  Оцепт  се определят по формулата: 

Оцепт 10х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оцепт - Оценка по подпоказател „Цена на еднократна такса за първоначално предоставяне 

на нова точка ” 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 
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Оценките на участниците по подпоказател Оцетонт се определят по формулата: 

Оцетонт 5х
участникПЦ

минималнаПЦ
 , където : 

Оцетонт - Оценка по подпоказател „Цена на еднократна такса за преместване на точка в 

рамките на едно населено място” 

ПЦ минимална – най-ниската ненулева предложена цена измежду участниците 

ПЦ участник – цената предложена от участника, чието предложение се оценява 

 

Забележка: 

В случай, че има предложение от 0,00 лева, по който и да е от подпоказателите за 

оценка, то участникът получава максимална оценка по подпоказателя за който е 

прелдожил 0,00 лева, а за целите на изчисленията на оценките на останалите 

предложения по подпоказателя за ПЦ минимална се прилага най-малкото положително 

число до втория знак след десетичната запетая – 0.01.  

Комплексната оценка на офертата на всеки участник се определя като сума от 

оценките по отделните показатели, като се отчита тяхната тежест. 

     КО = Отп х 40% + Оц х 60% 

Максималната възможна комплексна оценка е 100 точки. 

Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се 

класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно 

съответната им комплексна оценка. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак 

след десетичната запетая.  

 

5. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни за 

икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага по-ниска цена. 

При условие че и цените са еднакви комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 

3 от ППЗОП, когато тази оферта не може да се определи по описания по-горе ред, като 

участниците се уведомяват за датата, часа и мястото на провеждане на публичния 

жребий и могат да изпратят упълномощени представители. 

6. Критерият се прилага за оценка на офертите, които отговарят на предварително 

обявените от възложителя условия. 
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ЗАБЕЛЕЖКИ: 

 

           Всеки участник трябва да приложи списък с цените на всички предложени от него 

допълнителни услуги, които не са обект на методиката.  

          ЗАДЪЛЖИТЕЛНО е съответствието на предложеното техническо предложение с 

изискванията, определени в техническата спецификация към документацията. Само 

участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените технически изисквания 

за изпълнение на поръчката, се допускат до по-нататъшна оценка. 

 

 

Съгласувал:  

 

Кирил Симеонов, директор на дирекция „ИОТ“ 

 


