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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по процедура за избор на изпълнител 

чрез „ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“ 

по АДПБФП № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 

 

С цел осигуряване на ефективност, ефикасност и икономичност при разходването 

на средства по договорите за безвъзмездна финансова помощ и при спазване на 

принципите за публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, 

равнопоставеност и недопускане на дискриминация и съгласно условията и реда на чл. 50 

и чл. 51 от ЗУСЕСИФ, Глава четвърта и във връзка с ПМС №160/01.07.2016 г. за 

изпълнението на дейностите, предвидени по проекта, в провежданата процедура за избор 

на изпълнител с предмет: “Доставка и въвеждане в експлоатация на система за 

обработка на файлове с възможност за коментари и одобрение на файловете за печат 

- 1 брой“, във връзка с изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - 

„Подобряване на производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, 

финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и 

във връзка с изпълнението на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, № BG16RFOP002-

2.040-1310-C01 „Подобряване на производствения капацитет на „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ 

ЕООД”, за изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната 

оферта, съгласно критерият: „Оптимално съотношение качество-цена“, което се 

оценява въз основа на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи 

количествени и качествени аспекти, свързани с предмета на процедурата. 

 

Всички оферти ще бъдат оценявани по този критерий индивидуално, който 

дава възможност да се оцени и сравни обективно нивото на изпълнение, предложено 

във всяка оферта, в съответствие с предмета на процедурата и техническите 

спeцификации. 

 

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по 

предварително конкретизираните и точно определени отделни показатели и съответните 

им относителни тегла в комплексната оценка, както следва: 

 

Указания за определяне на изпълнител по всеки показател: 
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Показател – П 

(наименование) 

Относител

но тегло 

Макс. 

възможен 

брой 

точки 

Символично 

обозначение 

(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена - П 1 30% (0,30) 100 ТЦ 

2. Срок за изпълнение в календарни дни - П 2 10%  (0,10) 100 Тси 

3. Допълнителни технически и 

функционални характеристики - П 3 

60%  (0,60) 100 Тдтфх 

 
 

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 (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено 

символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.  

 

Изчислява се „Комплексна оценка“ – (КО) на база критерий за оценка на 

офертите „Оптимално съотношение качество-цена“. 

 

Показател 1 – Предложена цена - ТЦ е с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,30.  

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 

            Т ц  = 100   х    -----------------, където: 

                                             C n  

 

➢ „100” е максималните точки по показателя ; 

➢ „Cmin” е най-ниската предложена цена ; 

➢ „Cn ”е цената на n-я участник. 

 

Точките по първия показател (П 1) на n-я участник се получават по следната 

формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30 

 

➢ където „0,30” е относителното тегло на показателя. 
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Показател 2 – Срок за изпълнение в календарни дни – Тси е с максимален брой 

точки 100 и относително тегло 0,10. 

 

Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за 

изпълнение в календарни дни – 100 точки. Точките на останалите участници се определят 

в съотношение към най-краткия срок на изпълнение в календарни дни по следната 

формула: 

            Срок min 

Т си = 100 х ------------ , където :  

           Срок n 

 

• "100" е максималните точки по показателя ;  

• "Срок min" е най-краткия предложен срок за изпълнение в календарни дни;  

• "Срок n"е предложения срок за изпълнение в календарни дни на n-я участник.  

 

Точките по втория показател (П 2) на n-я участник се получават по следната 

формула: 

 

П 2 = Т си х 0,10 

 

➢ където 0,10 е относителното тегло на показателя 

 

 Забележка: с цел избягване на нереалистични предложения и злоупотреби:  

минималният срок за изпълнение не може да е по-кратък от 10 (десет) 

календарни дни, а максималният срок за изпълнение не може да е по-дълъг 

от 40 (четиридесет) календарни дни от сключването на договора за 

доставка и не по-късно от крайния срок за изпълнение на АДПБФП № 

BG16RFOP002-2.040-1310-C01 „Подобряване на производствения капацитет 

на „ПОЛИГРАФ-КОМЕРС“ ЕООД“. Предложения, попадащи извън 

посочения диапазон и/или предложения, които не съдържат информация за 

срока на изпълнение и/или предложения, които не съдържат информация за 

срока на изпълнение в календарни дни ще бъдат предложени за 

отстраняване. 

 

Показател 3 – Допълнителни технически и функционални характеристики – Тдтфх е с 

максимален брой точки 100 и относително тегло 0,60. 

 

Определени са технически преимущества, които бенефициентът счита за важни и 

необходими и съответните точки, които всяко преимущество носи. Не са задължителни и 
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не водят до отпадане на кандидата от настоящата процедура за определяне на изпълнител, 

но подлежат на оценка. Максималният брой точки (100), която може да получи дадена 

оферта в конкретния показател: Тдтфх, се изчисляват като сума от точките за всички 

технически преимущества, посочени в Таблица №1. Всяко оферирано от кандидата 

техническо преимущество, получава брой точки, както следва: 

  

Таблица №1: Допълнителни технически и функционални характеристики на 

оборудването: 

 

Наименование  
 

Описание на допълнителни технически и 

функционални характеристики 

 

Тдтфх, 

точки 

   

Система за обработка 

на файлове с 

възможност за 

коментари и одобрение 

на файловете за печат – 

1 брой 

Възможност за създаване на линейни и 

разклонени по множество критерии 

потоци за автоматизация на процесите 

по приемане на файлове, обработка, 

вътрешна и външна комуникация и 

интеграция със сега съществуващата в 

„Полиграф-Комерс“ ЕООД он лайн 

система за управление на поръчки:  

- системата дава възможност за 

автоматично известяване с e-mail на 

всички заинтересовани лица, след 

всяка обработка на файловете или 

промяна статуса на поръчката - както 

от страна на клиента, така и от 

персонала на печатницата. 

- възможност за двупосочна интеграция 

с ERP/MIS системи и други трети 

системи, чрез обмен на предварително 

структурирани файлове, с който 

системата може автоматично да 

създава поръчка за всяка поръчка в 

ERP системата и да се обменят статуси 

и данни по всяка поръчка.  

- възможност за напълно 

автоматизирано изпълнение на дадена 

задание за печат, изцяло без човешка 

намеса при наличие на пълна 

20 
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производствена информация за 

поръчката от MIS/ERP система и 

постъпили клиентски файлове. 

- възможност за автоматично и 

динамично създаване на поръчки, 

именуване на файлове, запис в 

определена структура, избор и 

създаване на електронен монтаж с 

динамични марки и обработка по 

различни процеси на база файлове и 

мета информация подадени от трети 

системи като ERP/MIS, уеб сайт, 

електронен магазин и други; 

Тдтфх 1 

 Възможност за административно 

управление и настройка на системата 

от оператор в печатницата спрямо 

специфичните изисквания на печатния 

процес: 

- системата да поддържа пълна история 

за проследяване на действията по една 

поръчка за печат, извършените 

операции, преглеждането от страна на 

клиентите, коментарите, изискванията 

и одобренията или отхвърлянията на 

файловета, както и възможност тази 

история да бъде автоматично 

експортирана при необходимост; 

- системата да има вградени 

възможности за следене натоварването 

на системата какво в реално време, 

така и за желан изминал период от 

време, вкл. и брой финални 

растеризации за пластини; отчетност 

по поръчки за определен период от 

време - име, дата на създаване, 

последна активност, описание, име на 

клиент и др.; 

- системата да има възможност за 

10 
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добавяне на произволни полета с 

допълнителна служебна информация за 

поръчката или отделни нейни елементи 

(файл, страница, монтаж, 

цветоотделка), която информация да се 

използва в променливи марки за 

изходни файлове от системата или 

експонираните пластините 

Тдтфх 2 

Възможност за създаване на ICC и DVL 

профили за управление на цветовите 

пространства за печат по 

вътрешнофирмен или международен 

печатен стандарт: 

- създаване на тестови таблици с 

произволни размери и работа с 

вградени стандартни таблици; 

- генериране на подробен отчет за 

състоянието на печатната машина като 

намастиляване и неговото 

разпределение, печатен контраст, 

промяна на тоналността, баланс на 

сивото, цветово пространство и др.; 

- определяне на всички параметри за 

контрол на цвета - криви за нарастване 

на точката, ICC профили на 

устройствата и Device-Link профили за 

конвертиране на цвят с един тираж на 

печатната машина; 

- възможности за разделно калибриране 

с корекционни криви на линията за 

производство на пластини и печатните 

машини; 

- интегрирана работа на модула за 

управление на цвета със системата за 

работен поток - без необходимост за 

създаване (експорт) на междинни ICC 

или DVL профили 

                 Тдтфх 3 

20 
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Възможност за създаване на PPF файл - 

съвместим с JDF стандарта, дефиниращ 

настройките за намастиляване (зоните) на 

печатната машина - файлът може да 

съдържа и данните за рязане и биговане за 

довършителната техника 

Тдтфх 4 

20 

Наличие на самостоятелен или напълно 

интегриран модул за електронен 

монтаж на опаковки и етикети - 

изготвя монтажи по чертеж на щанца, 

с размножаване, както и за безкраен 

печат: 

- възможност за импорт на начертания 

на щанца и автоматично разполагане и 

завъртане на файловете по 

определените гнезда, ако начертанието 

съдържа правилните метаданни; 

- възможност за добавяне на динамични, 

умни марки, които да се променят 

спрямо информацията и цветовете във 

файловете и които могат да съдържат 

данни от външни системи, като 

MIS/ERP за идентификация на 

продукцията по целия процес; 

- възможност за създаване на 

автоматични електронни монтажи, на 

база предварително зададени 

параметри и конвенция на именуване 

на файлове. 

Тдтфх 5 

30 

Максимален брой точки за допълнителни технически и функционални 

характеристики на оборудването: 

Тдтфх = (Тдтфх 1 + Тдтфх 2 + Тдтфх 3 + Тдтфх 4 + Тдтфх 5) 

100 

 

Тдтфх = (Тдтфх 1 + Тдтфх 2 + Тдтфх 3 + Тдтфх 4 + Тдтфх 5), където: 

 

➢ (Тдтфх е сумата (сбора на точките от Таблица №1) от получените точки на база 

покритите допълнителните технически и функционални характеристики за: 

http://www.eufunds.bg/
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Система за обработка на файлове с възможност за коментари и одобрение на 

файловете за печат – 1 брой); 

 

Точките по третия показател (П 3) на n-я участник се получават по следната 

формула: 

 

П 3 = Тдтфх х 0,60 

 

➢ където 0,60 е относителното тегло на показателя; 

 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 + П 3 

 

Максималната стойност на комплексната оценка „КО“ е 100 точки. 

 

Участник, класиран от Комисията на първо място, се определя за изпълнител на 

„Доставка и въвеждане в експлоатация на система за обработка на файлове с 

възможност за коментари и одобрение на файловете за печат - 1 брой“, във връзка с 

изпълнение на договор № BG16RFOP002-2.040-1310-C01 - „Подобряване на 

производствения капацитет на "ПОЛИГРАФ-КОМЕРС" ЕООД“, финансиран по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020“. 

 

Забележка:  

 

 Комисията си запазва правото да изисква писмено представяне в определен срок на 

допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата, които имат 

значение за формиране на оценките и класирането на офертите. 

 Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки 

на офертите им. За изпълнител се определя участникът получил най-голям брой точки в 

комплексната оценка. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две 

или повече оферти са получили еднаква комплексна оценка, за икономически най-изгодна 

се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При различия между сумите, 

изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. За нуждите 

на тази методика всички числа, които могат да се получат при прилагане на съответните 

формули, се закръгляват до втория знак след десетичната запетая. 
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