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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА ЗА КЛАСИРАНЕ 
НА ОФЕРТИТЕ

В процедура ” Открит избор” за определяне на изпълнител по процедура с предмет:
“Консултиране, внедряване и персонализиране на ERP система, съобразно нуждите на 
Подови настилки ООД„  в  „Подови настилки”  ООД,  гр  София,  ул.  Кукуш 2,  ет.  3  -  по 
договор за безвъзмездна финансова помощ No 4МС-02-132/27.04.2012 г.

Критерият  за  оценка  на  офертите  е  "икономически  най-изгодна  оферта".  Само 
кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от Възложителя задължителни изисквания 
и  технически  показатели  (представени  в  пояснителния  документ  по  чл.  15  ал.  1  от 
Постановление № 55 на МС от 12.03.2007 г. и приложената техническа спецификация към 
него) за изпълнение или са предложили внедряване и персонализиране на ERP система с по-
добри  показатели,  се  допускат  до  по-нататъшна  оценка.  Оферти,  неотговарящи  на 
изискванията на възложителя, не се  допускат до оценка.

За класиране на офертите в настоящата процедура е приета методика за определяне на 
комплексна оценка в две части, както следва:

I. Методика за оценка на оферти за ERP системата:
Класирането на офертите,  които отговарят на обявените от Възложителя условия и 

бъдат  допуснати  до  разглеждане,  се  извършва  на  база  на  получената  от  всяка  оферта 
"комплексна  оценка",  изчислена  като  сума  от  индивидуалните  оценки  на  определените 
показатели, представени по-долу.

На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на комплексната оценка. 
Останалите  оферти  заемат  места  в  класирането  по  низходящ  ред  на  стойностите  на 
комплексните оценки. Максималният възможен брой точки за показател „Предложена цена“ 
е 10 точки, за показател „Техническо предложение“  e  10 точки. 

Табл. 1

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) 10 Т ц

2. Техническо предложение – П 2 70 % (0,70) 10 Т т

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; в колона № 
4 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен 
показател. 

II. Методика за определяне на оценката по всеки показател и формиране на 
комплексна оценка:

1/ Показател 1: Предложена цена - Тц
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Максимален брой точки - 10 т.; Относително тегло в комплексната оценка - 30 %. 
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула 
            Ц мин
Т ц = -------------- х 10
          Ц х
където "10" е максималният брой точки по показателя, Ц мин. е най-ниската предложена 
цена и Цх е цената на участник "Х". Точките по първия показател на участник "Х" се 
получават по следната формула:
П 1 = Тц х 0,30, където 0,30 е относителното тегло на показателя. 

2/ Показател 2: 
Максимален брой точки - 10 т; Относително тегло в комплексната оценка - 70 %; 

Максималният брой точки получава офертата, съответстваща на всички посочени в таб. 2 
показатели. Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, 
посочени в таблица 2:

табл. 2
Показатели Стойности Точки

Системата да разполага с активна общност от създатели /developer 
community/, което да гарантира дълготрайна поддръжка, развитие и 
живот на системата. Под определението developer community се има 
предвид общност от създатели, разработчици и др. лица, развиващи и 
поддържащи системата или определени нейни части, способни да 
консултират, разработват и внедряват системата или нейни части. 

съответства 2

несъответства 0

Системата да поддържа безпроблемно интегриране със системи за 
документ мениджмънт

съответства 3

несъответства 0

Системата да поддържа безпроблемно интегриране със системи за 
бизнес прогнози, отчети, следене на пазари

съответства 1

несъответства 0

Системата да поддържа безпроблемно телефонна интеграция съответства 3

несъответства 0

Системата да поддържа безпроблемно интегриране с web сайтове и 
online магазини

съответства 1

несъответства 0

Максимално възможни точки по този показател: 10 точки

Точките по втория показател на участник "Х" се получат по следната формула:
П2 = Тт х 0,70, където 0,70 е относителното тегло на показателя.

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

КО = П1 + П2
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Този документ е създаден по проект No 4МС-02-132/27.04.2012 „Повишаване на конкурентоспособността на "Подови настилки" ООД чрез 
въвеждане на ERP система, система за управление на качеството ISO 9001-2008, управление на околната среда ISO 14001 и закупуване на 
машини и оборудване".
Документът 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 „Подови настилки” ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този  документ отразява официалното 
становище на Европейския съюз и Договарящия орган.


