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МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - ПОКАЗАТЕЛИ И
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
По процедура „открит избор“ за определяне на изпълнител с обект:
„Доставка и въвеждане в експлоатация на хардуер и софтуер по обособени
позиции:
Обособена позиция 1 - Хардуер:
• Сървър – 2 броя;
• Работна станция – 5 броя;
• Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой;
• Тестово мобилно устройство – 1 брой.
Обособена позиция 2 - Софтуер:
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен
език (NLP) – 1 брой;
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език –
1 брой.“
по проект № BG161PO003-1.1.05-0165-C0001

•
•
•
•
•
•

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 - ХАРДУЕР:
Сървър – 2 броя;
Работна станция – 5 броя;
Работна станция iMac (или еквивалент) – 1 брой;
Тестово мобилно устройство – 1 брой;
Тестово мобилно устройство – 1 брой;
Тестово мобилно устройство – 1 брой.

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи
изпълнителя на настоящата поръчка. Класирането на оферти по обекта на процедурата
се извършва по комплексна оценка (КО), "изчислена на база техническата и финансова
оценка на офертите, като критерият е „икономически най-изгодната оферта“.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка
I. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест са
както следва:
1. Предложена цена – ПЦ: Максималният брой точки по този показател е 100, а
относителното му тегло в комплексната оценка е 30 % (0,30).
Взема се предвид общата цена от Финансовата оферта, в лева, без ДДС.
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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:
ПЦ = 100 х
Ø
Ø
Ø
Ø

С min
-----------------, където :
Cn
“ПЦ“ са точките по показателя „Предложена цена“;
“100” е максималните точки по показателя;
“Cmin” е най-ниската предложена цена;
“Cn ”е цената на n-я участник.

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „ПЦn“ за n-я
участник) се получават по следната формула: ПЦn=ПЦ х 0,30, където “0,30” е
относителното тегло на този показател за конкретния участник в Комплексната оценка.
2. Допълнителни технически и функционални характеристики, предмет на
оценка: - ДТХ: Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното
му тегло в комплексната оценка е 55% (0.55).
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени найдобри условия по отношение на допълнителните техническите характеристики. В
случай че кандидат предложи съответната характеристика, получава посоченият брой
точки; в случай че кандидат не е предложена съответната характеристика, получава 0
точки. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките
посочени в Таблица № 1.1.:
Таблица 1.1:
Технически характеристики
Параметри
1
2
Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Сървър:
Общ резултат за производителност
на процесорната мощност на всяка
от сървърните системи спрямо
независимия орган SPEC.org
(CINT2006 Rates Baseline) при 2
броя инсталирани процесора за
всеки сървър: > 370 точки до 409
точки (вкл);
1. Процесор – ДТХ 1
Доказва се с разпечатка от сайта на
SPEC.org
за
конкретните
процесори, които кандидатът е
предложил.
Общ резултат за производителност
на процесорната мощност на всяка

Точки
3
Максимален брой точки за
сървър: 50 т

5 т.

10 т.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 „Разработване на иновативна онлайн услуга
„Documented.bg“, Бенефициент: „Атлас Софтуер“ ЕООД.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Атлас Софтуер” ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд
за регионално развитие
Инвестираме във вашето бъдеще

www.eufunds.bg

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика” 2007-2013
www.opcompetitiveness.bg

от сървърните системи спрямо
независимия орган SPEC.org
(CINT2006 Rates Baseline) при 2
броя инсталирани процесора за
всеки сървър: >410 точки;

2. Памет – ДТХ 2

3. Твърд диск – ДТХ 3

4. Наличие на интерфейс за
отдалечено управление и
наблюдение на сървърите
– ДТХ 4

5. Възможност за разширение –
ДТХ 5

Доказва се с разпечатка от сайта на
SPEC.org
за
конкретните
процесори, които кандидатът е
предложил.
> 24 GB до 40 GB (вкл.)
> 40 GB
Твърд диск > 6х 300 GB < 7 200
rpm
Твърд диск > 6х 300 GB до 6х 500
GB (вкл.) при > 7 200 rpm
Твърд диск > 6х 500 GB до 6х 900
GB (вкл.) при > 7 200 rpm
Твърд диск > 6х 900GB при > 7 200
rpm
Пълен дистанционен контрол на
сървъра, включително Shutdown и
Restart, както и наличие на
Виртуална медия с възможност за
монтиране на CD/DVD устройство,
USB устройство или дисков имидж
към сървъра
Възможност за постигане на обща
производителност на процесорната
мощност > 600 точки до 799 точки
(вкл.) в същото физическа място (2
Rack Units за сървър) спрямо
независимия орган SPEC.org
(CINT2006 Rates Baseline)
Възможност за постигане на обща
производителност на процесорната
мощност > 800 точки в същото
физическа място (2 Rack Units за
сървър) спрямо независимия орган
SPEC.org (CINT2006 Rates
Baseline)

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Работна станция:
1. Процесор – ДТХ 6
2. Резолюция на дисплея – ДТХ 7

2.2 GHz
> 2.2 GHz
< 1600х900 px
1600х900 px
> 1600х900 px

5 т.
10 т.
0 т.
2 т.
5 т.
10 т.

10 т.

1т

10 т.

Максимален брой точки за
работна станция: 30 т
0 т.
8 т.
0 т.
4 т.
8 т.
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> 8 GB до 12 GB (вкл.)

4 т.

> 12 GB

8 т.

> 750 GB до 1 ТB (вкл.)

3 т.

> 1 ТB

6 т.

2. Памет – ДТХ 8

3. Твърд диск – ДТХ 9

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Работна станция iMac (или еквивалент):
1. Резолюция на дисплея – ДТХ
10

< 2 560х1 440 px
> 2 560х1 440 px

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Тестово мобилно устройство, тип смартфон
1. Резолюция на дисплея – ДТХ 11

< 640х1 136 px
> 640х1 136 px

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Тестово мобилно устройство, тип таблет, възможност за
iOS
1. Резолюция на дисплея – ДТХ 12
2. 3 G функция – ДТХ 13

< 2 048х1 536 px
> 2 048х1 536 px
Не е налична
Налична

Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на
оценка за Тестово мобилно устройство, тип таблет, възможност за
Android
1. Резолюция на дисплея – ДТХ 14
2. 3 G функция – ДТХ 15

< 720х1 280 px
> 720х1 280 px
Не е налична
Налична

Максимален брой точки по показател ДТХ

Максимален брой точки за
Работна станция iMac (или
еквивалент): 10 т
0 т.
10 т.
Максимален брой точки за
Тестово мобилно устройство,
тип смартфон:
2т
0 т.
2 т.
Максимален брой точки за
Тестово мобилно устройство,
тип таблет, възможност за iOS:
4т
0 т.
2 т.
0 т.
2 т.
Максимален брой точки за
Тестово мобилно устройство,
тип таблет, възможност за
Android:
4т
0 т.
2 т.
0 т.
2 т.

100 точки

Точките по този показател на всеки участник (условно посочени тук като „ДТХn“ за n-я
участник) се получават по следната формула: ДТХn = (ДТХ 1 + ДТХ 2 + ДТХ 3 + ДТХ
4 + ДТХ 5 + ДТХ 6 + ДТХ 7 + ДТХ 8 + ДТХ 9 + ДТХ 10 + ДТХ 11 + ДТХ 12 + ДТХ 13
+ ДТХ 14 + ДТХ 15) x 0.55, където “0,55” е относителното тегло на този показател за
конкретния участник в Комплексната оценка.
Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики на
хардуера са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на
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кандидат, предложил хардуер без наличие на съответните допълнителни параметри,
не може да бъде отхвърлена на това основание.
3. Гаранционен срок – ГС: Максималният брой точки по този показател е 100, а
относителното му тегло в комплексната оценка е 15% (0.15).
Участникът предложил най-дълъг гаранционен срок получава максимален брой точки
100. Останалите участници получават пропорционален брой точки по следната
формула:
Гn (месеци)
ГС = 100 х -----------------------, където
Гmax (месеци)
Ø
Ø
Ø
Ø

“ГС“ са точките по показателя „Гаранционен срок“;
“100” е максималните точки по показателя;
“Гmax” е най-дългия предложен гаранционен срок;
“Гn”е гаранционния срок предложен от n-я участник.

Точките по този показател за всеки участник (условно посочени тук като „ГСn“) се
получават по следната формула: ГСn = ГС x 0.15, където “0,15” е относителното тегло
на този показател за конкретния участник в Комплексната оценка.
Забележка: Гаранционният срок трябва да бъде офериран като цяло число, в месеци.
Гаранционния срок не може да бъде по-кратък от 12 месеца
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II. Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата
комплексна оценка – Таблица 1.2.
Показатели:
1. Предложена цена – ПЦ
2. Допълнителни технически и функционални
характеристики, предмет на оценка: - ДТХ
3. Гаранционен срок - ГС

30% (0.30)

Максимален
брой точки:
100 точки

55% (0.55)

100 точки

15% (0.15)

100 точки

Тежест:

III. Методика за определяне на комплексната оценка на оферти:
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.
Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания в
документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от
Комисията и не се оценяват.
Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в процедурата на основанията, предвидени в чл.31
ПМС №55/12.03.2007 г., и които отговарят на обявените от бенефициента изисквания
за икономическо и финансово състояние и технически възможности.
Оферта, която не включва доставка и въвеждане в експлоатация или не отговаря
на условията, заложени от Бенефициента в пояснителния документ, както и такава,
която не изпълнява заложените минимални технически изисквания за функционалност
на хардуера, се отхвърля.
б) Комплексна оценка на офертите
Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:
Комплексна оценка = (ПЦ х 0.30) + (ДТХ х 0.55) + (ГС x 0.15)
Класирането се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира офертата
получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.
В случай, че двама или повече кандидати съберат равен брой точки, приоритет
получава кандидата, предложил по-добри допълнителни технически и функционални
характеристики в своето техническо предложение.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на
доставката по настоящата процедура.

Този документ е създаден по проект BG161PO003-1.1.05-0165-C0001 „Разработване на иновативна онлайн услуга
„Documented.bg“, Бенефициент: „Атлас Софтуер“ ЕООД.
Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика” 2007 - 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално
развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Атлас Софтуер” ЕООД и при никакви
обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и
Договарящия орган.

