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 МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
 

по Процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана” с предмет: 
„Наем за 15 месеца на оборудване, представляващо ДМА – Дисков масив за 
съхранение - 2 бр.; Балансиращ сървър - 2 бр., Продуктивен сървър - 2 бр.; Мрежов 
комутатор - 2 бр.”, по договор за безвъзмездна помощ BG16RFOP002-1.005-0203-C02 
по процедура BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени 
иновации“, Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.” 
 
Методика за оценка на офертите по критерий за оценка „Оптимално съотношение 

качество-цена” 
Преди началото на оценяване на офертите, комисията извършва предварителна 

проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с изискванията, 
обявени в документацията за участие. При предварителната проверка се проверява 
наличието на всички необходими документи за участие, съгласно изисквания и указанията 
за подготовка на офертата към участниците в процедурата. На оценяване подлежат само 
офертите на кандидатите, които не са отстранени от участие и отговарят на обявените от 
възложителя изисквания. 
 По настоящата процедура ще се прилага критерий за оценка на офертите 
„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 предварително определените показатели. 
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка 
като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка.  
 
Показателите и съответните им относителни тегла в комплексната оценка за са 
както следва: 

Показател - П 
(наименование) 

Относителн
о тегло 

Максималн
о възможен 
брой точки 

Символно 
обозначение 
(точките по 
показателя) 

1 2 3 4 
1. Предложена цена - П1 30 % (0,30) 100 Тц. 
Допълнителни технически 
характеристики - П2 

70% (0,70) 100 Тд.х. 

 
 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в 
колона № 2 са посочени относителните тегла на всеки показател, като процент от 
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комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 са посочени максимално възможният брой 
точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на 
точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател. 

 
Показател 1 - “Предложена цена”, с максимален брой точки - 100 и относително 

тегло - 0,30. 
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: 
                                             С min 
            Тц.  = 100   х    -----------------,  където : 
                                             C n  

Ø “100” е максималните точки по показателя ; 
Ø “Cmin” е най-ниската предложена цена ; 
Ø “Cn” е цената на n- я участник. 
 
Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

П1 =  Тц.   х   0,30 
 
Показател 2 – „Допълнителни технически характеристики”, с максимален брой 
точки - 100 и относително тегло - 0,70. 
 
П2 =  Тд.х.  х  0,70  

 
За да бъдат допустнати до оценка, участниците по процедурата следва да предложат в 
офертата си дълготрайни материални активи, които да отговарят на минималните 
изисквания, посочени в Техническата спецификация към пакета тръжни документи.  
 
В случай, че участниците предложат допълнителни функционалности и 
характеристики, описани от Възложителя, то същите ще бъдат оценени в 
съответствие с точките, посочени в настоящия показател. В случай, че участник не 
предложи допълнителни функционалности, то ще се счита, че същият отговаря на 
изискванията на Възложителя, но ще бъде оценен с 0 точки по Показател 2 
„Допълнителни технически характеристики”. 
 
Оценката по показател „Допълнителни технически характеристики” се извършва по 
следния начин: 
Всички кандидати, които предложат в своите оферти, в частта „Техническо 
предложение”,  активи, отговарящи на минималните технически и функционални 
характеристики, заложени в Техническата спецификация към настоящата 
процедура, ще бъдат допуснати до оценка. Кандидати, които предложат активи с по-
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добри характеристики, ще получат точки по Показател 2 „Допълнителни технически 
характеристики” от Методиката за оценка, както следва: 
 

Дисков масив за съхранение - 2 бр.; 
Балансиращ сървър - 2 бр., 

Продуктивен сървър - 2 бр.; Мрежов 
комутатор - 2 бр. 

Точки 
макс. 100 т. 

 

Уеб базиран интерфейс за оркестрация 
на виртуална среда: 
- налично: 10 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 10 т. 

 

Уеб базиран интерфейс за управление 
на мрежови ресурси: 
- налично: 10 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 10 т. 

 

Уеб базиран интерфейс за управление 
на  Дисков масив за съхранение – 2 бр.: 
- налично: 10 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 10 т. 

 

DDoS защитена мрежа с капацитет до 40 
gbps за Мрежов комутатор - 2 бр.: 
- налично: 20 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 20 т. 

Локална свързаност между сървърните 
машини (Балансиращ сървър - 2 бр. и 
Продуктивен сървър - 2 бр.): 
- 50 gbps до 99 gbps – 10 т. 
- 100 gbps и нагоре 20 т. 
 

 
макс. 20 т. 

Интернет капацитет (uplink) 10Gbps за 
Мрежов комутатор 2 бр.: 
- налично: 20 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 20 т. 

3 бр. ClassC IP мрежи за ползване между 
всички ДМА (адресно пространство): 
- налично: 10 т. 
- не налично: 0 т. 

 
макс. 10 т. 
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*Забележка: Наличието на предложените от кандидатите допълнителни технически 
и функционални характеристики се доказва с предоставяне на демонстрационна 
версия (контрол на достъп) чрез посочен валиден електронен линк към 
демонстрационната версия и валидни потребителско име и парола. Достъпът до 
демото следва да е активен за срок от поне 30 дни след изтичането на срока за 
събиране на оферти. 
 
Кандидат, който не предложи нито една от допълнителните технически 
характеристики, описани по-горе, няма да бъде отстранен от процедурата, но ще 
получи 0 точки оценка по Показател 2. 
 
 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по шестте показателя, изчислени по формулата:  
 

КО = П 1 + П 2  
 

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


