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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 2 - СОФТУЕР:
• Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на естествен
език (NLP) – 1 брой;
• Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български език –
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.
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
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-----------------, 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 70% (0.70).
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 Специализиран софтуер - система за компютърна обработка на
естествен език (NLP):

Точки
3
Максимален брой точки
за този софтуер: 60 т

1. Допълнителна функционалност за грануларно Налична
определяне на подтипове на имената и за
нормализиране на времевите изрази – ДТХ 1
Не е налична

20 т

2. Допълнителен компонент Сегментатор да
разпознава отделните прости изречения (clauses) в
по-голямо изречение – ДТХ 2
3. Допълнителен компонент Анализатор да
отбелязва съществени характеристики на формите
на думите: род, число, определеност, лице, време,
както и характеристики, които са важни при
семантичен анализ: съществително - нарицателно и
собствено, съществително - лице, одушевено и
неодушевено, глагол — личен и безличен, глагол
— преходен и непреходен – ДТХ 3
4. Допълнителен компонент Анотатор на сложни
фрази да отбелязва фрази и имена с различна
дължина и съответно да може да бъде настройван
за това – ДТХ 4

Наличен

20 т

Не е наличен

0т

Наличен

10 т

Не е наличен

0т

Наличен

10 т

Не е наличен

0т

0т
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Допълнителни технически и функционални характеристики предмет на оценка
за Специализиран софтуер за автоматична категоризация на български
език:
1. Наличие и на 4-те основни алгоритми за
Налични
категоризиране на текстови документи – SVM (или
еквивалент), Naive Baesian (или еквивалент),
Reltaive Entropy (или еквивалент), CFC (или Не са налични
еквивалент) – ДТХ 5
2. Наличие на допълнителни
категоризация – ДТХ 6

алгоритми

за

Максимален брой точки
за този софтуер: 40 т
20 т.
0 т.

Налични

10 т.

Не са налични

0 т.

3. Възможност за работа на софтуерния пакет Налична
върху стандартен (не-клъстериран) компютърен
хардуер – ДТХ 7
Не е налична

10 т.
0т

Максимален брой точки по показател ДТХ

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) x 0.70, където “0,70” е относителното тегло на този
показател за конкретния участник в Комплексната оценка.
Забележка: Допълнителните технически и функционални характеристики на
софтуера са предмет на оценка и нямат задължителен характер. Офертата на
кандидат, предложил софтуер без наличие на съответните допълнителни параметри,
не може да бъде отхвърлена на това основание.
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

30% (0.30)

Максимален
брой точки:
100 точки

70% (0.70)

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.
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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 софтуера, 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 0.70)
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.
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