
                              

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ- ПОКАЗАТЕЛИ И
ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

ПО ДБФП № BG16RFOP002-1.001-0047-С01

По процедура „избор с публична покана“ съгласно чл. 51 от ЗУСЕСИФ с предмет: 

„Доставката  и  внедряване  на  Специализиран  софтуер-разпределител,  необходим  за
внедряването на иновативна услуга – дизайн чрез реализация на комбинация от няколко
вида персонализация на един и същи продукт -1бр.“

I. Предварителна проверка 

1.  Комисията може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да
иска  разяснения  относно  офертата  и  представените  към  нея  документи,  както  и  да
изисква  писмено  представяне  в  определен  срок  на  допълнителни  доказателства  за
обстоятелствата, посочени в офертата.

2. Преди  началото  на  подробното  оценяване  на  офертите,  комисията  извършва
предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им с
изискванията, обявени в документацията за участие.

3. Комисията  писмено  уведомява  участниците  за  липсващи  документи  или  за
констатирани нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които
следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е
еднакъв  за  всички  участници.  В  случай  че  даден  участник  не  предостави  или  не
представи в срок изисканите документи, същият се отстранява от настоящата процедура
за избор на изпълнител.

4.  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.8,
ал.3, от ПМС № 160/01.07.2016 във връзка с чл. 53 от ЗУСЕСИФ, и които отговарят на
предварително обявените от бенефициента условия.
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II. Проверка за съответствие с минималните технически характеристики
 

Участник,  чиято  оферта  не  отговаря  на  минималните  технически  и  функционални
характеристики се отстранява от участие. 

III. Критерий за оценка

Класирането  на  офертите  се  извършва  по  комплексна  оценка  (КО),  изчислена  на  база
техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е  „оптимално съотношение
качество  -  цена“. Класирането  на  офертите  се  извършва  по  низходящ ред  на  получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

IV. Показателите за оценка на офертите и тяхната относителна тежест: 

За  Специализиран  софтуер-разпределител,  необходим  за  внедряването  на  иновативна
услуга – дизайн чрез  реализация на комбинация от няколко вида персонализация на
един и същи продукт -1бр.

Показател Тежест
Максимално

възможни брой
точки

Предложена цена - ПЦ 30 % (0,30) 100

Допълнителни технически характеристики– ДТХ 70 % (0,70) 100

Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът, получил по-висок брой
точки по показателя – Предложена цена. 

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 включен ДДС. В случай, че
цената посочена в Ценовата оферта е в евро, тя ще бъде преизчислена от Комисията по курс 1
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евро = 1.95583 лева. Максимален брой точки, получава кандидатът предложил най-ниска цена,
а точките на останалите участници се изчисляват по следната формула: 

                         С min
 ПЦ  =   ------------ х 100,  където:
                          C n 

 “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.

2. Допълнителни технически характеристики - ДТХ
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в комплексната
оценка  е  70  % (0,70).  Точките  по  показателя  за  всяка  оферта  се  изчисляват, като  сума  от
точките посочени в Таблица № 1 и реферират към Допълнителните технически изисквания,
посочени в Таблица № 2:

Таблица № 2 за показател Допълнителни технически характеристики

Предоставяне  на  демо  версия  (уеб  базирана
демонстрационна  версия  с  посочен  електронен  линк),
предмет на оценка съгласно Методиката за оценка:

Параметри
Максимален
брой точки:
100 точки

1 2 3

1. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк) с наличието на Модул Вход (Login) - ДТХ 1n

съответствие 2 точки

несъответствие 0 точки

2. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), с наличие на Модул Регистрация (Sign Up) - 
ДТХ 2n

съответствие 2 точки

несъответствие 0 точки

3. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), наличие на Модул Контактна форма с цел 
потенциални потребители да задават въпроси към производителя. 
Контактната форма е задължително да може да се използва и от не 
регистрирани потребители/посетители на електронния линк. - ДТХ 3n

съответствие 2 точки

несъответствие 0 точки
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4. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), наличие на Модул с възможност за избор на 
оформление по образец/template (поне 2 бр. образеца), качване (Upload 
files) и визуализация на следните данни:

 Пореден номер на картата (Badge number) 
 Тип (Badge type) 
 Име (First name)
 Фамилия (Last name)
 Снимка (Photo)  
 Magnetic Stripe Data (Данни за запис върху магнитна лента) - ДТХ4n

съответствие 35 точки

несъответствие 0 точки

5 . Участникът е предоставил демо версия (на английски език с активен 
електронен линк), наличие на Модул с възможност за качване (Upload 
files) на файл с формат CSV, съдържащ полета (данни) с посочената 
информация в избрания от него образец/ template, както и визуализация 
на данните върху образеца/ template -  ДТХ 5n

съответствие 35 точки

несъответствие 0 точки

6. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), наличие на Модул с възможност за 
визуализация на качения от крайния потребител CSV файл формат и 
възможност за прилагане на филтри (търсене по различните полета в 
файла) с цел избор на данни при заявка -  ДТХ 6n

съответствие 20 точки

несъответствие 0 точки

7. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), наличие на Модул с възможност за 
изпращане на данните за персонализация (поръчка) на адрес: 
s  imona@simonacards.bg - ДТХ 7n

съответствие 2 точки

несъответствие 0 точки

8. Участникът е предоставил демо версия (на английски език с 
активен електронен линк), наличие на Модул с възможност за сваляне 
(download) на данните изпратени за персонализация (поръчка)

съответствие 2 точки

несъответствие 0 точки

Точките по показателя ДТХn се формират по следната формула: 
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ДТХn = ДТХ 1n + ДТХ 2n + ДТХ 3n + ДТХ 4n + ДТХ 5n + ДТХ 6n + ДТХ 7n + ДТХ 8n 
Допълнителните технически и функционални характеристики 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.

Комплексната оценка на всеки участник се получава по следната формула: 

КОn = (ПЦn x 30%) + (ДТХn х 70%)
Където: 
 КОn е комплексната оценка на конкретната оферта на n-я участник;
 ПЦn – е оценката по показателя „Предложена цена“ n-я участник;
 30% (0.30) е относителната тежест на показателя ПЦ в крайната оценка; 
 ДТХn е  оценката  по  показателя  „Допълнителна  техническа  характеристика“  на  n-я

участник; 
 70% (0.70) е относителната тежест на показателя ДТХn в крайната оценка; 

Максималната стойност на комплексната оценка е 100 точки.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория
знак след десетичната запетая. 
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. В случай, че на
първо  място  се  класират  повече  от  една  оферти,  приоритет  получава  участникът, който  е
предложил най-ниска цена, а при равенство и в цените, приоритет получава участникът с по-
добра КО по показател „Техническо предложение“.  При равенство и след тази хипотеза  се
пристъпва към жребий.
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