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ПРИМЕРНА МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически 

най-изгодната оферта, която може да включва : 

I. Вид процедура: „Избор с публична покана“ 

II. Обект на процедурата: Доставка, чрез покупка 

III. Предмет на оценка по настоящата методика: 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на студийно и снимачно оборудване в 3 

обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1 - студийни интерфейси: Комутационно поле + свързващ елемент - 

комплект 4 бр; Кабели за връзка - комплект 30 бр.- 1 бр.; Панел за интерком - 

комплект5 бр.; Безжична микрофонна система-8 бр; Антенен дистрибутор – комплект- 2 

бр.; Микрофон - вид 1- 10 бр.; Микрофон - вид 2 -10 бр; Безжичен предавател- 8 бр.; 

Безжичен приемник- 8 бр.; Универсален аудио/видео конвертор 1 бр.; Дисково 

записващо устройство – комплект- 3 бр; Хард диск - тип SSD-6 бр.; Синхрогенератор 1 бр; 

Преносим Аудио миксер/рекордер – комплект- 1 бр; Контролер-1 бр; Аудио интерфейс - 

вид 1- 1 бр; Аудио интерфейс - вид 2- 1 бр.; Аудио миксер 1 бр. 

Обособена позиция 2- телевизионно оборудване: Обективи – комплект 1 бр; Куфар за 

обективи 1 бр.; Камера 1 бр.; Карта за запис + четец за карти – комплект- 2 бр.;  Държач за 

батерия + батерия + зарядно – комплект-1 бр.; Адаптор за обектив- 1 бр.; Статив 1 бр.; 

Професионален дисплей  2 бр.; Професионален дисплей -  2 бр.; Монитор - вид 1- 4 бр.; 

Професионален дисплей - 47" – 2 бр.; Монитор HD формат -1 бр.; Монтажна станция - 

комплект -2 бр.; Плейаут сървър  2 бр.; Оборудване за монтажно студио и софтуер 

за видео материали в 360градуса/виртуална реалност/- 2 бр.; Бинокъл- 3 бр.; Портативна 

камера – комплект- 1 бр.; "Професионална видео камера за снимане в 360 градуса 

/виртуална реалност/ в комплект с аксесоари: Записвачка Прехвърлячка за заснетия 

материал, която играе ролята и на зарядно Модул за съхраняване на заснетия материал 

Дръжка и/или поставка за камерата Модул за покриване на камерата, когато не се използва 

Преходник за закрепване към статив" 1 бр. 

 

Обособена позиция 3 -  кино снимачна техника и специализирана снимачна техника: 

Комплект дигитална филмова кино камера  1 бр.; Комплект обективи с фиксирано фокусно 

разстояние 1 бр.;  Комплект модул за дистанционно управление на фокуса,диафрагмата и 

фокусното разстояние на обективи -  1 бр. 

 

IV. Цели на методиката 
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Методиката има за цел да бъде определен начина за оценяване на офертите, с цел избор на 

икономически най-изгодната оферта. В съответствие с чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС 

160/01.07.2016 г.  Междинна станция ООД в качеството си на Бенефициент по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, ще прилага критерий 

„Оптимално съотношение качество- цена”. Класирането на допуснатите до участие оферти 

след извършване на проверка за съответствие по документи и съответствие по минимални 

технически и функционални характеристики, ще се извършва на база получената от всяка 

оферта Комплексна оценка - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените 

предварително критерии. 

 

Методика за обособени позиции 1 и 2: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 
показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 20 Т ц 

2. Гаранционен Срок /в календарни месеци/ 

- П 2* Забележка: 

Участниците не могат да предлагат 

гаранционен срок по-малък от 

12/дванадесет/ календарни месеца, 

считано от датата на подписване на 

двустранния приемо-предавателен 

протокол за изпълнение предмета на 

процедурата и по-дълъг от 24/двадесет и 

четири/ календарни месеца. 

Предложения, попадащи извън 

посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да 

бъдат разглеждани. 

 

10 % (0,10) 20 Т с 

3. Срок на доставка / в календарни  дни/- П3 

 Забележка:  

Участниците не могат да предлагат срок 

за изпълнение под 45 календарни дни и 

над 180 календарни дни. Предложения, 

попадащи извън посочения диапазон, ще 

бъдат предложени за отстраняване и 

няма да бъдат разглеждани.  

 

30%(0,30) 20 Т с.изпл. 
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4. Време за реакция при възникнал проблем 

/в минути/ - П 4 

*Забележка:  

Участниците не могат да предлагат 

време за реакция при възникнал проблем 

под 5 (пет) минути и над 60 (шестдесет) 

минути. Предложения, попадащи извън 

посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да 

бъдат разглеждани.  

 

30%(0,10) 20 Т в.р.м. 

 
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 (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  –  20  и  

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.   
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 20 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 

                              С min  
Т ц = 20 х -----------------, където: 

                         C n 

 
“20” е максималните точки по показателя ; 
“Cmin” е най-ниската предложена цена ; “Cn ”е 
цената на n-я участник.  
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната 
формула: П 1 = Т ц х 0,30, където: 
“0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 - “ Гаранционен Срок /в месеци/”, с максимален брой точки – 20 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-голям гаранционен срок в 

месеци– 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

дългия гаранционен срок в месеци по следната формула: 
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                                  Cn 

Т г.с.м. = 20 х -----------------, където :  

                             С max  

“20” е максималните точки по показателя;  

“Cmax” е най-дългият предложен гаранционен срок в месеци;  

“Cn ”е предложението за гаранционен срок на n-я участник;  

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

П 2 = Т г.с.м. х 0,10, където:  

“0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – “Срок на доставка / в календарни седмици/” с максимален брой точки – 

20 и относително тегло - 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-кратък срок на 

изпълнение – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-кратък срок на изпълнение по следната формула:  

                                       C min  

Т с.изпл. = 20 х -----------------, където :  

                                       С n  

“20” е максималните точки по показателя ;  

“C min” е предложения най-кратък срок на изпълнение;  

“Cn ”е предложението за срок на изпълнение на n-я участник.  

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

П 3 = Т с.изпл. х 0,30, където: 

“0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 4 – “Време за реакция при възникнал проблем /в минути/”, с максимален 

брой точки – 20 и относително тегло - 0,30.  

 

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за реакция в 

минути – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

краткото време за реакция в минути по следната формула:  

                                С min  

Т в.р.м. = 20 х -----------------, където:  

                                  C n  

“20” е максималните точки по показателя ;  

“Cmin” е най-краткото предложено време за реакция в минути;  

“Cn ”е предложеното време за реакция в минути на n-я участник;  

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

П 4 = Т в.р.м. х 0,30, където:  

“0,30” е относителното тегло на показателя. 
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по 4 показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2+ П 3 + П 4  

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0,01. 

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

 

 

Методика за обособена позиция 3: 

 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 20 Т ц 

2. Гаранционен Срок /в календарни месеци/ 

- П 2* Забележка: 

Участниците не могат да предлагат 

гаранционен срок по-малък от 

12/дванадесет/ календарни месеца, 

считано от датата на подписване на 

двустранния приемо-предавателен 

протокол за изпълнение предмета на 

процедурата и по-дълъг от 24/двадесет и 

четири/ календарни месеца. 

Предложения, попадащи извън 

посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да 

бъдат разглеждани. 

 

10 % (0,10) 20 Т с 

3. Срок на доставка / в календарни  дни/- П3 

 Забележка:  

Участниците не могат да предлагат срок 

за изпълнение под 120 календарни дни и 

над 180 календарни дни. Предложения, 

попадащи извън посочения диапазон, ще 

бъдат предложени за отстраняване и 

няма да бъдат разглеждани.  

 

30%(0,30) 20 Т с.изпл. 

4. Време за реакция при възникнал проблем 30%(0,10) 20 Т в.р.м. 
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/в минути/ - П 4 

*Забележка:  

Участниците не могат да предлагат 

време за реакция при възникнал проблем 

под 5 (пет) минути и над 60 (шестдесет) 

минути. Предложения, попадащи извън 

посочения диапазон, ще бъдат 

предложени за отстраняване и няма да 

бъдат разглеждани.  

 

 
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 (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  –  20  и  

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.   
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 20 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 
предложена цена по следната формула: 

                              С min  
Т ц = 20 х -----------------, където: 

                         C n 

 
“20” е максималните точки по показателя ; 
“Cmin” е най-ниската предложена цена ; “Cn ”е 
цената на n-я участник.  
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната 
формула: П 1 = Т ц х 0,30, където: 
“0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 2 - “ Гаранционен Срок /в месеци/”, с максимален брой точки – 20 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,10. 

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-голям гаранционен срок в 

месеци– 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

дългия гаранционен срок в месеци по следната формула: 

                                

                                  Cn 
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Т г.с.м. = 20 х -----------------, където :  

                             С max  

“20” е максималните точки по показателя;  

“Cmax” е най-дългият предложен гаранционен срок в месеци;  

“Cn ”е предложението за гаранционен срок на n-я участник;  

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

П 2 = Т г.с.м. х 0,10, където:  

“0,10” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – “Срок на доставка / в календарни седмици/” с максимален брой точки – 

20 и относително тегло - 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-кратък срок на 

изпълнение – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към 

най-кратък срок на изпълнение по следната формула:  

                                       C min  

Т с.изпл. = 20 х -----------------, където :  

                                       С n  

“20” е максималните точки по показателя ;  

“C min” е предложения най-кратък срок на изпълнение;  

“Cn ”е предложението за срок на изпълнение на n-я участник.  

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

П 3 = Т с.изпл. х 0,30, където: 

“0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 4 – “Време за реакция при възникнал проблем /в минути/”, с максимален 

брой точки – 20 и относително тегло - 0,30.  

 

Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за реакция в 

минути – 20 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-

краткото време за реакция в минути по следната формула:  

                                С min  

Т в.р.м. = 20 х -----------------, където:  

                                  C n  

“20” е максималните точки по показателя ;  

“Cmin” е най-краткото предложено време за реакция в минути;  

“Cn ”е предложеното време за реакция в минути на n-я участник;  

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

П 4 = Т в.р.м. х 0,30, където:  

“0,30” е относителното тегло на показателя. 

 



                               

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи Междинна станция 

ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното 

становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 
офертата по 4 показателя, изчислени по формулата: 

 

КО = П 1 + П 2+ П 3 + П 4  

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0,01. 

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

 


