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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
 

 

 

 

  за обществена поръчка, с предмет: 

„Предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез мобилна мрежа за нуждите на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 
 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. 

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „най-ниска 

цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на 

всяка оферта, показателите и тяхната относителна тежест в комплексната оценка, както и точни 

указания за определяне на оценката по всеки показател. 

Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците, които не са 

отстранени от участие в процедурата и които отговарят на обявените от Възложителя изисквания за 

лично състояние и критерии за подбор. 
 

* Забележка: 
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до четвъртия знак след 

десетичната запетая.  

Комплексната оценка и оценките по отделните показатели се записват като десетична 

дроб с точност до втория знак след десетичната запетая.  

 

I. КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 

 

Комплексната оценка, изразена в брой точки, се определя по следната формула: 

 

КО = П1 + П2 + П3 + П4+ П5 

 

№ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА 
Максимален 

брой точки 

П1 Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта 20 т. 

П2 Месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат 20 т. 

П3 Цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ  20 т. 

П4 
Цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и 

мобилни оператори в РБ и в роуминг към страните от ЕС 
20 т. 

П5 
Цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова 

SIM карта и в роуминг към страните от ЕС 
20 т. 

 

 

Максималният брой точки, които могат да бъдат получени от участник, е 100. 



II.  ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ 

 

Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и тежестта на всеки 

един от тях в комплексната оценка на офертата са, както следва: 

 

1. П1 – Месечна абонаментна такса за 1 SIM карта 

Показателят е с относителна тежест 20 %  в комплексната оценка. 

 

Показател П1 се определя по следната формула: 

 

 Ц мат/min  

  П1 =    __________    х  20   

  Ц мат/n 

 

– Ц мат/min – най-ниската цена за месечна абонаментна такса за 1 SIM карта, предложена от 

участник в процедурата; 

– Ц мат/n – цената за месечна абонаментна такса за 1 SIM карта, предложена от съответния 

участник. 
 

 

* Забележка: Ако участник предложи цена 0,0000 лева, за целите на изчисленията предложението 

се приравнява на 0,0001 и се прилага за минимална предложена цена Ц мат/min. 

 

2. П2 –Месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат 

Показателят е с относителна тежест 20 %  в комплексната оценка. 

 

Показател П2 се определя по следната формула: 

 

 Ц пма/min  

  П2 =      _________     х  20 

   Ц пма/n 
 

 

– Ц пма/min – най-ниската месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат, предложена от 

участник в процедурата; 

– Ц пма/n – месечна цена за ползване под наем на 1 мобилен апарат, предложена от съответния 

участник. 
 

 

* Забележка: Ако участник предложи цена 0,0000 лева, за целите на изчисленията предложението 

се приравнява на 0,0001 и се прилага за минимална предложена цена Ц пма/min. 

  

3. П3 - Цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ 

Показателят е с относителна тежест 20 %  в комплексната оценка.  

 

Показател П3 се определя по следната формула: 

 

           Ц гр/min 

П3 =   ________     x  20 

             Ц гр/n  

 
 

– Ц гр/min – най-ниската цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ, предложена от 

участник в процедурата; 

– Ц гр/n – цена за една минута разговор в група на ДА ДРВВЗ, предложена от съответния участник. 
 

 

* Забележка: Ако участник предложи цена 0,0000 лева, за целите на изчисленията предложението 

се приравнява на 0,0001 и се прилага за минимална предложена цена Ц гр/min. 



4. П4 – Цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и мобилни оператори 

в Република България и в роуминг към страните от Европейския съюз 

Показателят е с относителна тежест 20 %  в комплексната оценка.  

 

Показател П4 се определя по следната формула: 

 

          Ц пак/min 

П4 =  _________      x  20 

            Ц пак/n  

 
 

– Ц пак/min – най-ниската цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и 

мобилни оператори в РБ и в роуминг към страните от ЕС, предложена от участник в процедурата; 

– Ц пак/n –  цена за една минута разговор към всички национални фиксирани и мобилни оператори 

в РБ и в роуминг към страните от ЕС, предложена от съответния участник. 

 

* Забележка: Ако участник предложи цена 0,0000 лева, за целите на изчисленията предложението 

се приравнява на 0,0001 и се прилага за минимална предложена цена Ц пак/min. 

 

5. П5 - Цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в 

роуминг към страните от ЕС  

Показателят е с относителна тежест 20 %  в комплексната оценка.  

 

Показател П5 се определя по следната формула: 

 

           Ц смс/min 

П5 =   _________      x  20 

             Ц смс/n  

 
 

– Ц смс/min – най-ниската цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова 

SIM карта и в роуминг към страните от ЕС, предложена от участник в процедурата; 

– Ц смс/n –  цена за 1бр. SMS към всички национални мобилни мрежи на гласова SIM карта и в 

роуминг към страните от ЕС, предложена от съответния участник. 

 

* Забележка: Ако участник предложи цена 0,0000 лева, за целите на изчисленията предложението 

се приравнява на 0,0001 и се прилага за минимална предложена цена Ц смс/min. 
 

 

 

III. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА  

Крайното класиране на допуснатите оферти се извършва в низходящ ред, на база получена 

комплексна оценка за всяка оферта. Офертата, получила най-голям брой точки, се класира на първо 

място. Ако определените по тази методика комплексни оценки на две или повече оферти са равни 

се прилагат разпоредбите на чл. 58 от ППЗОП. 

 

 

 


