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ЧАСТ IV. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

ОФЕРТАТА 

 

 

Съгласно разпоредбите на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, 

Възложителят ще определи изпълнителя на настоящата обществена поръчка въз основа на 

оценка на офертите по критерия „икономически най-изгодна оферта“ и съобразно одобрена 

Методика за оценка, която е неразделна част от настоящата документация. 

 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи 

начинът, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи изпълнителят на 

обществената поръчка. Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база 

получената от всяка оферта „Комплексна оценка” – (КО) като сума от индивидуалните оценки по 

определени предварително показатели. „Икономически най-изгодна оферта” е тази оферта, която 

отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от Възложителя показатели и тяхната 

тежест, пряко свързани с обекта на процедурата. 

 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

 

След като извърши предварителната проверка за комплектоваността на подадените оферти, 

комисията пристъпва към подробно оценяване на офертите, като разглежда допуснатите оферти и 

ги оценява в съответствие с предварително обявените условия съобразно критерия, показателите и 

методиката за оценка. 

 

Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодната оферта”. 

Оферти, които не отговарят на изискванията на възложителя, ще бъдат отстранявани. 

Предложените показатели за оценка на участниците по критерия „икономически най-

изгодната оферта” са представени в следната таблица: 
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Показател – П 

(наименование) 

Относителна тежест Максимално възможен 

брой точки 

Символично 

обозначение на 

точките по показателя 

1 2 3 4 

Предложена цена - П1 30% 100 Тц 

Техническа оценка - П2 70% 100 Тт 

 

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 е 

посочена относителната тежест 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 по конкретен 

показател. 

 

Показател 1 – Предложена цена 

Показател 1 „Предложена цена”, с максимален брой точки 100 и относителна тежест в 

комплексната оценка – 0,30 

За нуждите на класирането се взема общата цена на Ценовото предложение в лева без ДДС. 

Максимален 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: 

  Тц = 100 х C min / C n, където: 

 

С min е най-ниската предложена цена 

C n е цената на n-тия участник 

Tц - e оценка на ценовото предложение, без приложена тежест. 

 

Точките с приложена относителна тежест по първия показател (ценова оценка П1) на n-тия 

участник се получават по следната формула: 

П1 = Тцn х 0,30, където: 

„0,30” е относителната тежест на показателя 

Тцn e получената оценка по формулата на n-тия участник по ценовия показател, без 

приложена тежест. 

 

Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да се 

установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за 

участие в процедурата. 
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Показател 2 - Техническа оценка 

Показател 2 – „Техническа оценка”, с максимален брой точки 100 и относителна тежест 0,70. 

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума /сбор/ от точките от 

посочените в таблицата по-долу подпоказатели. 

 

 

  Точки 

Ф1 

Предложен подход/ метод за изграждане и извличане  

/включително автоматично/ на актуална информация 

на единна Национална база данни за образователни и 

квалификационни възможности в България. Механизъм 

за валидиране качеството на данните. 

максимално 25 

Ф2 

Предложен подход/ метод за изграждане на уеб-портал 

на Националната база данни за образователни и 

квалификационни възможности.   
максимално 25 

Ф3 

Предложени активни линкове, бази данни, 

информационни портали и др. сходни информационни 

панели към специфични за сектор или за страната 

възможности за обмен и отпускане на финансова 

подкрепа, информация по теми, свързани с учащи, 

които пътуват в чужбина и линкове към други уеб 

страници, предоставящи информация за преместване в 

страната, съобразно Образец № 14.  

Максималният брой точки по настоящия подпоказател 

съставляват 50% от съответните точки, акумулирани 

извън полетата свързани с „Образователни 

възможности“ от Образец № 14.   

максимално 25 

Ф4 

Предложени активни линкове, бази данни, 

информационни портали и др. сходни информационни 

панели свързани с „Образователни възможности“ – 

силно желателна информация и допълнителна 

информация към Образец № 14.  

Максималният брой точки по настоящия подпоказател 

съставляват 50% от съответните точки, акумулирани от 

Образец № 14 свързани с „Образователни 

възможности“-силно желателна информация и 

допълнителна информация.    

максимално 25 

 

П2 = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4) х 0,70, където „0,70” е относителната тежест на показателя 
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Предложенията на участниците, които се оценяват по показателите Ф1 и Ф2 се попълват в 

Техническото предложение на всеки участник, поместено в Плик № 2 от офертата. Към 

Техническото предложение, всеки участник следва по попълни и подаде Образец № 14, в който чрез 

маркиране с отбелязване (тик) посочва, кои данни ще успее да включи в националната база данни и 

при необходимост и възможност /съобразно указанията в Образец № 14/ попълва съответната 

информация/линк/източник и др. В случай че участник не представи попълнен Образец № 14, 

офертата му ще се счита за непълна и ще подлежи на отстраняване. Полетата отбелязани като 

задължителни имат императивен характер и следва да бъдат включени в предложението на всеки 

участник и съответно информацията съобразно всеки от тях следва да бъде инкорпорирана в 

изгражданата система. Полетата извън тези маркирани като „задължителни“ са с препоръчителен 

характер и всеки участник следва да отбележи също чрез отбелязване (с тик – когато е приложимо) 

кои от тях ще успее да инкорпорира в системата. Тъй като тази информация подлежи на оценка 

съобразно подпоказателите Ф3 и Ф4, участниците са длъжни да следват указанията за попълване 

на информация и предложения в Образец № 14. В предвидените за това места, ако участникът е 

отбелязал с тик или по друг начин /съобразно конкретното поле и предвидените в него указания/, че 

ще включи съответната информация в системата, следва да попълни и линк (информационен блок, 

друга база данни и пр.), от които ще извлече съответната информация (когато това е приложимо), 

както и да разпише механизмите за набавяне на конкретната информация (съобразно указанията в 

Образец № 14).  

Важно ! В образец № 14 са дадени конкретни указания, които са задължителни за 

участниците.  

 
 

 По отношение на подпоказател Ф1 – „Предложен подход/ метод за изграждане и 

извличане  /включително автоматично/ на актуална информация на единна Национална 

база данни за образователни и квалификационни възможности в България. Механизъм за 

валидиране качеството на данните.“ - ще се присъждат точки в съответствие с 

посочените по-долу критерии: 

Критерии Брой точки 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изграждане и 

цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за 

образователни и квалификационни възможности в България, покриващ базовите 

изисквания на възложителя, съобразно Техническата спецификация, но не е изяснил 

как точно ще се приложи същия при реализацията на проекта. Участникът е описал 

механизъм за валидиране качеството на данните, но липсват процедура за 

своевременно оповестяване и механизъм за отстраняване на несъответствията.  

Участникът единствено е преповторил посочените минимални изисквания от 
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Техническата спецификация по отношение на техническите характеристики на 

системата, свързани с нейното изграждане, като не е предложил допълнителна 

информация, свързана с реалния подход при изграждане на базата данни и 

възможностите за извличане и включване на необходимата информация; не са 

изяснени технологичният подход и методология за изпълнение, не са разписани 

средствата/ инструментите (tools), които ще бъдат използвани при изпълнението на 

поръчката.  

Не са разписани етапите на работа при изграждането на системата и тяхното 

паралелно или последователно изпълнение /съобразно посоченото в Техническата 

спецификация/, не е изяснено как ще бъде разпределен човешкият ресурс – времево 

и по отговорности, във връзка с изграждането на системата и включването на 

информацията в нея. 

Не е изяснен подходът на извличане, включително автоматично при инкорпориране 

на информацията в базата данни. Не е разписано какви са механизмите за 

извличането на информация и свързването националната база данни с 

Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN 

EUROPE“ (http://ec.europa.eu/ploteus/ ).  

Важно: 5 т. се присъждат при наличие на която и да е предпоставка посочена в 

настоящото поле, независимо дали останалите изисквания са надградени. 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изграждане и 

цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за 

образователни и квалификационни възможности в България и е описал как 

възнамерява да го прилага при изпълнението на проекта. Предложението на 

участника покрива всички аспекти на Техническата спецификация, свързани с 

техническите изисквания и необходими функционалности.. 

 

Участникът е описал механизъм за валидиране качеството на данните и процедура 

за своевременно оповестяване на несъответствия, но не и механизъм за 

отстраняване на несъответствията. 

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на поръчката 

са посочени аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната 

последователност, технологичен подход и методология за изпълнение, както и 

описание на използваните средства/инструменти (tools) за постигане на поставените 

цели и резултати, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката. 

Разписани са етапите на работа, но само декларативно, без посочване на 

конкретното съдържание на всеки етап, без ясна времева последователност и 

разпределение на ресурсите.  

Декларативно е посочено, че ще бъде възможно извличането на информация и 
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свързването националната база данни с Европейската платформа „LEARNING 

OPPORTUNITIES AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“ (http://ec.europa.eu/ploteus/ ), 

без да е налично подробно описание на механизмите за извличане на информация.  

Подходът на извличане на информация, включително автоматично при 

инкорпориране на информацията в базата данни е разписан декларативно, без 

посочване на конкретни механизми, техники, източници за извличане на 

информация, технически характеристики или ползването на човешки ресурс. 

Важно: 10 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочени в настоящото поле. 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изграждане и 

цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за 

образователни и квалификационни възможности в България и е описал как 

възнамерява да ги прилага при изпълнението на проекта. Предложението на 

участника покрива всички аспекти на Техническата спецификация, свързани с 

технически изисквания и необходими функционалности и дава ясни и конкретни 

предложения за постигането на всяка от целите. 

Участникът е описал механизъм за валидиране качеството на данните и процедура 

за своевременно оповестяване на несъответствия и механизъм за отстраняване на 

несъответствията. 

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на поръчката 

са посочени аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната 

последователност, технологичен подход и методология за изпълнение, както и 

описание на използваните средства/инструменти (tools) за постигане на поставените 

цели и резултати, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката. Разписаното е ясно и конкретно, подплатено с аргументация и 

подробно описание.  

Етапите на работа са разписани само декларативно, но с посочване на конкретното 

съдържание на всеки етап. Липсва описание на времевата последователност на 

дейностите, които ще се изпълнят във всеки етап, както и липсва разпределение на 

ресурсите.  

Посочено е, че ще бъде възможно извличането на информация и свързването 

националната база данни с Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES 

AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“ (http://ec.europa.eu/ploteus/ ), като е направено 

кратко и общо предложение на подхода за реализиране на тази възможност.  

Подходът на извличане на информация, включително автоматично при 

инкорпориране на информацията в базата данни е разписан декларативно, но с  

цитиране на конкретни механизми, техники, технически характеристики или 

ползването на човешки ресурс. 

Важно: 15 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 
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посочени в настоящото поле. 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изграждане и 

цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за 

образователни и квалификационни възможности в България и е описал как 

възнамерява да ги прилага при изпълнението на проекта, като е съобразил 

предложението си с всички изисквания на Техническата спецификация, включително 

и целите посочени в документацията за участие. Предложението на участника 

покрива всички аспекти на Техническата спецификация, свързани с технически 

изисквания и необходими функционалности и дава ясни и конкретни предложения за 

постигането на всяка от целите, описанието е подробно, ясно и логически 

структурирано. 

Участникът е описал подробно механизъм за валидиране качеството на данните и 

процедура за своевременно оповестяване на несъответствия и механизъм за 

отстраняване на несъответствията.  

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на поръчката 

са посочени ясни и подробни аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната 

последователност, технологичен подход и методология за изпълнение, както и 

описание на използваните средства/инструменти (tools) за постигане на поставените 

цели и резултати, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката. Разписаното е ясно и конкретно, подплатено с аргументация и 

подробно описание.  

Етапите на работа са разписани ясно и логически структурирано, с посочване на 

конкретното съдържание на всеки етап. Описани са всички дейности, които ще бъдат 

изпълнени в рамките на всеки етап. 

Посочено е, че ще бъде възможно извличането на информация и свързването 

националната база данни с Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES 

AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“ (http://ec.europa.eu/ploteus/ ), като е направено 

ясно и конкретно предложение на подхода за реализиране на тази възможност.  

Подходът на извличане на информация, включително автоматично при 

инкорпориране на информацията в базата данни е разписан ясно и логически 

структурирано, с цитиране на конкретни механизми, техники, технически 

характеристики и е разписано ползването на човешки ресурс и механизмите на 

ангажирането му.  

Важно: 20 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочени в настоящото поле. 

20 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изграждане и 

цялостно запълване с актуална информация на единна Национална база данни за 

образователни и квалификационни възможности в България и е описал как 

възнамерява да ги прилага при изпълнението на проекта, като е съобразил 

25 
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предложението си с всички изисквания на Техническата спецификация, включително 

и целите посочени в документацията за участие. Предложението на участника 

покрива всички аспекти на Техническата спецификация, свързани с технически 

изисквания и необходими функционалности и дава ясни и конкретни предложения за 

постигането на всяка от целите, описанието е подробно,  ясно и логически 

структурирано. Надградени са посочените минимални изисквания в Техническата 

спецификация. 

Участникът е описал подробно механизъм за валидиране качеството на данните и 

процедура за своевременно оповестяване на несъответствия и ясен механизъм за 

отстраняване на несъответствията. Описанието е подробно, ясно и логически 

структурирано и дава възможност за бързо и лесно прилагане на механизма.  

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на поръчката 

са посочени ясни и подробни аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната 

последователност, технологичен подход и методология за изпълнение, както и 

описание на използваните средства/инструменти (tools) за постигане на поставените 

цели и резултати, имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение 

на поръчката. Разписаното е ясно и конкретно и подробно, подплатено с 

аргументация и детайлно описание. Предложените инструменти са съобразени с 

характера и целите на базата данни. 

Етапите на работа са разписани ясно и логически структурирано, с посочване на 

конкретното съдържание на всеки етап. Разписани са всички дейности, които 

участникът ще изпълни в рамките на всеки етап, тяхната обвързаност и времева 

последователност. Разписани са и конкретните ресурсови ангажираности в рамките 

на всеки етап. 

Подробно са разписани механизмите за извличането на информация и свързването 

националната база данни с Европейската платформа „LEARNING OPPORTUNITIES 

AND QUALIFICATIONS IN EUROPE“ (http://ec.europa.eu/ploteus/ ), като е направено 

ясно и конкретно предложение на подхода за реализиране на тази възможност.  

Подходът на извличане на информация, включително автоматично при 

инкорпориране на информацията в базата данни е разписан ясно и логически 

структурирано, с цитиране на конкретни механизми, техники, технически 

характеристики и е разписано ползването на човешки ресурс и механизмите на 

ангажирането му. Описани са източните за извличане на информация и методите на 

инкорпорирането й в системата, включително чрез автоматично или физическо 

набиране. 

Важно: 25 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочени в настоящото поле. 
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 По отношение на подпоказател Ф2 – „ Предложен подход/ метод за изграждане на уеб-

портал на Националната база данни за образователни и квалификационни възможности.“ - ще се 

присъждат точки в съответствие с посочените по-долу критерии: 

Критерии Брой точки 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изпълнението и 

изграждането на всички софтуерни компоненти на системата /уеб-портала/,. 

Предложението отговаря на минималните изисквания на Техническата 

спецификация, но участникът е повторил самите изисквания на заданието и/или 

само декларативно е заявил, че ще ги изпълни. Не са подробно разписани 

механизмите за изграждане на портала. 

Не са изяснени технологичният подход и методология за изпълнение, неясна е 

последователността на видовете работи и дейности по изпълнение, не са разписани 

средствата/ инструментите (tools), които ще бъдат използвани при изпълнението на 

поръчката. 

Не е посочен времеви, материални и човешки ресурс за изграждане на уеб портала. 

Не са изяснени конкретните техники на изграждане на портала или същите не са 

съобразени с механизмите за изграждане на националната база данни. 

Важно: 5 т. се присъждат при наличие на която и да е предпоставка посочена в 

настоящото поле, независимо дори ако останалите изисквания са надградени. 

5 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изпълнението и 

изграждането на всички софтуерни компоненти на системата, начина на реализация 

и внедряването им, покриващ базовите изисквания на възложителя, посочени в 

Техническата спецификация. Не са подробно разписани механизмите за изграждане 

на портала. В описанието на конкретните видове работи и дейности за реализиране 

на уеб-портала са изяснени технологичният подход и методология за изпълнение, 

като не са разписани използваните средства/инструменти (tools) за постигане на 

поставените цели и резултати. 

Декларативно е посочен времеви, материален и човешки ресурс за изграждане на 

уеб портала. 

Декларативно са изброени техники на изграждане на портала. 

Важно: 10 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочените в настоящото поле. 

10 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изпълнението и 

изграждането на всички софтуерни компоненти на уеб-портала, начина на 

реализация и внедряването им, покриващ базовите изисквания на възложителя, 

посочени в Техническата спецификация. Налице е подробно разписание на 

механизмите за изграждане на портала. 

15 
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В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на портала са 

посочени аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната последователност, 

технологичен подход и методология за изпълнение, както и декларативно 

(схематично) описание на средствата/инструментите (tools) за постигане на 

поставените цели и резултати, имащи отношение към повишаване на качеството на 

изпълнение на поръчката. 

Описани са времеви, материален и човешки ресурс за изграждане на уеб портала, 

но направеното разпределение на ресурсите не е логически и последователно 

структурирано. 

Разписани са конкретните техники на изграждане на портала, които участникът ще 

прилага и механизмите на взаимодействие с националната база данни. Не е налице 

обвързване с предложените механизми за изграждане на националната база данни. 

Важно: 15 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочените в настоящото поле. 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изпълнението и 

изграждането на всички софтуерни компоненти на уеб-портала, начина на 

реализация и внедряването им, покриващ и надграждащ базовите изисквания на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация. Описанието е подробно, ясно 

и добре структурирано. Предлага яснота в механизмите на изграждане на портала. 

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на портала са 

посочени аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната последователност, 

технологичен подход и методология за изпълнение, както и описание на 

средствата/инструментите (tools) за постигане на поставените цели и резултати, 

имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. 

Описани са времеви и човешки ресурс за изграждане на уеб портала, като е 

направено разпределение на човешкия ресурс във времето за изграждане на уеб-

портала. Описаните дейности са логически структурирани, ясни и конкретни. 

Описани са конкретните техники на изграждане на портала, които участникът ще 

прилага и механизмите на взаимодействие с националната база данни. Техниките са 

съобразени с предложените механизми на изграждане на националната база данни. 

Важно: 20 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочените в настоящото поле. 

20 

Участникът е представил описание на технологичния подход за изпълнението и 

изграждането на всички софтуерни компоненти на уеб-портала, начина на 

реализация и внедряването им, покриващ и надграждащ изискванията на 

възложителя, посочени в Техническата спецификация и документацията за участие. 

Описанието е подробно, ясно и добре структурирано. Предложението надгражда 

изискванията на възложителя и подробно разписва механизмите на изграждане на 

25 
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портала. 

В описанието на конкретните видове работи и дейности за изпълнение на портала са 

посочени аргументи и мотиви, свързани с обясняване на тяхната последователност, 

технологичен подход и методология за изпълнение, както и описание на 

средствата/инструментите (tools) за постигане на поставените цели и резултати, 

имащи отношение към повишаване на качеството на изпълнение на поръчката. 

Описани са времеви, материални и човешки ресурси за изграждане на уеб портала, 

като е направено разпределение на човешкия и материалния ресурс във времето за 

изграждане на уеб-портала. Описаните дейности са  подробни, логически 

структурирани, ясни и конкретни.  

Подробно са описани конкретните техники на изграждане на портала, които 

участникът ще прилага и механизмите на взаимодействие с националната база 

данни. Техниките са съобразени с предложените механизми на изграждане на 

националната база данни и е разписан механизмът на взаимодействие. 

Важно: 25 т. се присъждат при кумулативно наличие на всички предпоставки 

посочените в настоящото поле. 

 

Оценката на всеки участник по показателите Ф1 и Ф2 се изчислява по следния начин: 

Всеки член на Комисията изготвя за всеки участник своя индивидуална оценка по всеки 

подпоказател /Ф1 и Ф2/. Средната оценка на участника по всеки подпоказател се формира като 

средноаритметична стойност от индивидуалните оценки по този подпоказател на всеки от 

членовете на Комисията. Оценката се закръгля до втори знак след десетичната запетая. 

 

Оценките по показателите Ф3 и Ф4 се определят по следния начин:  

 

- Оценки по показател Ф3 се присъждат като числова равностойност на 50% /петдесет 

процента/ от общия сбор генерирани точки, съобразно попълнените полета по Образец № 14, извън 

полетата свързани с „Образователни възможности“.  

-  

Общият брой точки се определя след извършена проверка на съответния цитиран 

източник/попълнена информация в Образец № 14, с оглед наличната информация по представения 

линк/база данни/информационна система и пр., относно съответствие на съдържанието на 

цитирания източник с изискването за информационно съдържание в съответното поле. Ако бъде 

установено, че е представен линк/информация/източник, който/които не кореспондира/т 

съдържателно с посоченото поле, ще се счита, че полето не е попълнено, респ. точки няма да бъдат 

присъждани.  Точки не се присъждат когато поле, извън тези маркирани като „задължително“ не 

съдържа цитиран източник на информация, респ. попълнена информация. Когато поле, което е 
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маркирано като „задължително“ не съдържа посочен източник/информация, предложението се 

приема за непълно и офертата, респ. участника подлежи на отстраняване. 

 

- Оценки по показател Ф4 се присъждат като числова равностойност на 50 % /петдесет 

процента/ от общия сбор генерирани точки, съобразно попълнените полета по Образец № 14 

свързани с „Образователни възможности“- силно желателна информация и допълнителна 

информация. Общият брой точки се определя след анализ на съответната обосновка за конкретната 

метаданна и категория информация, описани подробно в образеца. Ако комисията прецени, че 

съответната обосновка не е пълна, ще се счита, че полето не е попълнено, респ. точки няма да 

бъдат присъждани. Точки не се присъждат когато поле, извън тези маркирани като „задължително“, 

не съдържа съответната аргументирана обосновка/попълнена информация/линк (съобразно 

конкретните изисквания посочени в Образец № 14). Когато поле, което е маркирано като 

„задължително“ не съдържа посочен източник, предложението се приема за непълно и офертата, 

респ. участника подлежи на отстраняване. 

Точкуването по полета за показатели Ф3 и Ф4 е подробно разписано в Образец № 14 към 

настоящата документация.  

 

Забележка: Цялостната липса на информация по някой от посочените подпоказатели 

води до отстраняване на участника в процедурата! 

За непълни ще се считат предложения, при които има непопълнена информация, респ. 

отбелязване с отметка („тик √“) в полетата маркирани като задължителни в Образец № 14. 

Непълните предложения ще подлежат на отстраняване. 

Всеки участник е длъжен да попълни и представи информация и техническо предложение 

във връзка с всеки от показателите за оценка, посочени по-горе. Не се допускат до разглеждане 

предложения, които не отговарят на минималните изисквания посочени в документацията за 

участие.  

Комплексна оценка 

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

по двата показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П1 + П2  

 

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

 

При изчисляването на всички стойности по горепосочените формули, резултатите се закръгляват до 

втория знак след десетичната запетая. 
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Изисквания: 

 Само участници, чиито оферти отговарят на предварително зададените общи и квалификационни 

изисквания на Възложителя, се допускат до по-нататъшна оценка.  

 Само участници, които предоставят задължителна информация, съгласно Образец № 14, се 

допускат до по-нататъшна оценка. В случай, че полетата маркирани като задължителни в Образец 

№ 14 не са попълнени, техническото предложение на участника се приема за непълно и 

несъответстващо на изискванията на Възложителя и документацията за участие.  

 Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от 

показателите.  

 Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листът за комплексна оценка 

се подписва от председателя и членовете на комисията и е приложение към протокола.  

 Комплексната оценка се закръглява до втория знак след десетичната запетая. 

 Участникът, получил най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.  

Класирането на участниците се извършва в низходящ ред. 


