
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

по покана за предоставяне на оферта по Национална програма „ИКТ в училище” 

 

А. ПОЗИЦИЯ 1.   

(Доставка и инсталиране на Преносими компютри) 

 

 

І. ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Предложена цена – П1 

2. Степен на съответствие – П2 

3. Условия на гаранционен сервиз – П3 

4. Срок за доставка и инсталиране – П4 

ІІ. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО: 

1. П1 – 35% (0,35) 

2. П2 – 35% (0,35) 

3. П3 – 25% (0,25) 

4. П4  - 5% (0,05) 

ІІІ. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН БРОЙ ТОЧКИ: 

1. П1 –  10 точки 

2. П2 – 10 точки 

3. П3 – 10 точки 

4. П4  - 5 точки 

ІV. СИМВОЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ: 

1. П1 - Тц 

2. П2 – Тс.с. 

3. П3 – Тг.с. 

4. П4 – Тс.д. 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ: 

 

1. “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,35.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

 “Cn” е цената на n- я участник. 

 

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,35, където: 

 

 “0,35” е относителното тегло на показателя. 

 

2. “Степен на съответствие” на техническото задание на възложителя и предложените 

технически характеристики от участника, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,35.   

Задължителни условия:  

1. Инсталирана операционна система Windows  (Windows 8 и Windows 8.1, Windows 

with Bing, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, 



Windows 7 Home Basic, Windows Vista Business, Windows Vista Ultimate, Windows Vista 

Home Premium, Windows Vista Home Basic) и Office 2007 BG; 

2. Краен срок на доставка 10.11.2014г. 

  

Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с технически 

характеристики еднакви на техническото задание на възложителя. Точките по показателя за 

всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 за показател К 2 

Апарат Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Процесор  брой ядра 

2 0.2 точки            

4 1 точка            

 

2. Памет 

2048MB, 1600MHz 0.2 точки            

4096MB, 1600MHz 1 точка            

3. Поддържа памет до 

 

 

 

4GB 0.2 точки            

8GB 1 точка        

4. Твърд диск 

 

 

Под SATA 750GB 0.25 точки 

SATA 750GB 0.3  точки            

SATA 1000GB 1 точка            

5.  Дисплей, inch Под  15.6" (39.62 cm) 0.2 точки          

15.6" (39.62 cm) 1 точка            

6. Дисплей, тип  
LED-backlit  1366x768 

 

1точка            

  

7. Оптично устройство  DVD RW 
 

1 точка                     

8. Безжична мрежа WLAN b/g/n 0.5 точки 

9. Видеокарта, памет 1024MB, DDR3 1 точка 

10. Камера HD webcam with 1280x720 resol. 0.25 точки 

11. Клавиатура, тип Full-sized Keyboard. БДС 
кирилизация на клавиатурата. 

0.5 точки 

13. Батерия 5000mAh  6-cell Li-ion battery 0.5 точки 

14. Bluetooth  Bluetooth 4.0 0.25 точки 

Максимално възможни точки по показател   

“Степен на съответствие” – Т с.с. 

10 точки 

 

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т с.с.   х   0,35, където: 

 “0,35” е относителното тегло на показателя. 

3. “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло - 0,25. 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2. 

 



Задължително да се предостави списък на търговските и сервизни центрове, който 

да включва: 
1. Адрес на най-близкият търговски и сервизен център 

2. Лице за контакти – най-малко две 

3. Телефон и e-mail за контакти 

 

Таблица № 2 за показател К 3 

Условия на гаранционен сервиз Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Време за реакция 

 

От 1 до3 часа 

 
2.5 точки            

Над 3 часа 

 

1 точка  

 

2. Време за отстраняване на 

повредата  

 

От 3 до5 часа 

 
2.5 точки            

Над 5 часа 

До края на следващия работен 

ден 

1 точка            

0.5 точка 

3. Срок на гаранция за всички 

компоненти 

 

Над 36 

24 месеца  

под 24 месеца 

2.5 точки 

2 точки 

0 точки 

 

4. Най близък сервизен и 

търговски офис на изпълнителя 

 

Гр. Пловдив 

До 50 км от гр. Пловдив 

над 50 км от гр. Пловдив 

2.5точки 

1 точка 

0.5точки 

Максимално възможни точки по показател   

“Условия на гаранционен сервиз” – Т г.с.  

10 точки 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 =  Т г.с.   х   0,25 , където : 

 

 “0,25” е относителното тегло на показателя. 

     

 4. „Срок за доставка и инсталиране“  с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло - 0,05. 

 

Задължителни условия:  

1. Краен срок на доставка и инсталиране 10.11.2014г. 

 

Доставка до 5 работни дни – 5 точки, до 10 работни дни – 3 точки 

 Точките по четвъртия показател на n – я участник се получават по следната 

формула: 

 П 4 =  Т с.д.   х   0,05 , където : 

 “0,05” е относителното тегло на показателя. 

 

4. 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+ П4 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

         Кремена Алексиева 



 

Б. ПОЗИЦИЯ 2.  

(Доставка и монтаж на мултимедиен проектор) 

 

І. ПОКАЗАТЕЛИ: 

1. Предложена цена – П1 

2. Степен на съответствие – П2 

3. Условия на гаранционен сервиз – П3 

4. Стенен монтаж на мултимедиен проектор – П4 

ІІ. ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО: 

1. П1 – 30% (0,30) 

2. П2 – 30% (0,30) 

3. П3 – 25% (0,25) 

4. П4  - 15% (0,15) 

ІІІ. МАКСИМАЛНО ВЪЗМОЖЕН БРОЙ ТОЧКИ: 

1. П1 –  10 точки 

2. П2 – 10 точки 

3. П3 – 10 точки 

4. П4  - 10 точки 

ІV. СИМВОЛНО ОБОЗНАЧЕНИЕ НА ТОЧКИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛЯ: 

1. П1 - Тц 

2. П2 - Тс.с. 

3. П3 – Тг.с. 

4. П4 – Тм 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ: 

 

1. “Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30.  

Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската 

предложена цена по следната формула: 

                                             С min 

            Т ц  = 10   х    -----------------,  където : 

                                             C n  

 “10” е максималните точки по показателя ; 

 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ; 

 “Cn” е цената на n- я участник. 

 

Точките по първия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

2. “Степен на съответствие” на техническото задание на възложителя и 

предложените технически характеристики от участника, с максимален брой точки 

– 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.   

 

Максималният брой точки получава офертата, която е с технически характеристики 

еднакви на техническото задание на възложителя. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките, посочени в таблица № 1. 

 

Таблица № 1 за показател К 2 

Апарат Параметри Точки 



1 2 3 

1.  Технология LCD 

DLP 
0.5 точки 

2 точки            

2. Яркост (лумени) 

 
От 2200 до 3200 ANSI Lumens 

 
Над,  вкл.3200 ANSI Lumens 

1 точка            

 

2 точки  

3. Контраст  
17000:1 

 

2 точки 

4. Продължителност на живот на 

лампата в режим „LampSave” 

До 6500 часа 
6500-10000 часа 

Над вкл. 10000 часа 

0.25 точки            

0.5 точки            

1 точка  

4. Размер на екрана, inch 53" - 300" (134.62 - 762 cm) 1 точка 

5. Коефициент на увеличение 1.1:1 0.5 точка 

6. Звук 2W 0.5 точка 

6. Интерфейси VGA 

VGA+HDMI 

VGA+HDMI+ USB (Type B) + 

RS232 (DB-9pin) 

 

0.25 точки 

0.5 точки 

1 точка 
 

Максимално възможни точки по показател   

“Степен на съответствие” – Т с.с. 

10 точки 

 

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т с.с.   х   0,30, където: 

 

 “0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

3. “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 и относително 

тегло - 0,25. 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри 

условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2. 

Задължително да се предостави списък на търговските и сервизни центрове, който 

да включва: 
1. Адрес на най-близкият търговски и сервизен център 

2. Лице за контакти – най-малко две 

3. Телефон и e-mail за контакти 

 

Таблица № 2 за показател К 3 

Условия на гаранционен сервиз Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Време за реакция 

 

От 1 до3 часа 

 
2.5 точки            

Над 3 часа 

 

1 точка  

 

2. Време за отстраняване на 

повредата  

 

От 3 до5 часа 

 
2.5 точки            

Над 5 часа 

До края на следващия работен 

ден 

1 точка            

0.5 точки 

3. Срок на гаранция за всички 

компоненти 

 

Над 36 

24 месеца  

под 24 месеца 

2.5 точки 

2 точки 

0 точки 



 

4. Най близък сервизен и 

търговски офис на изпълнителя 

 

Гр. Пловдив 

До 50 км от гр. Пловдив 

над 50км от гр. Пловдив 

2.5точки 

1точки 

0.5точки 

Максимално възможни точки по показател   

“Условия на гаранционен сервиз” – Т г.с.  

10 точки 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 3 =  Т г.с.   х   0,25 , където : 

 

 “0,25” е относителното тегло на показателя. 

4. „Стенен монтаж на мултимедиен проектор“ – с максимален брой точки – 10 и 

относително тегло - 0,15. 

Задължителни условя:  

2. Краен срок на доставка и монтаж 10.11.2014г. 

Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия 

по отношение на изискванията за монтаж. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 3 

 

Таблица № 3 за показател К 4 

Изисквания за монтаж Параметри Точки 

1 2 3 

1. Кабел канал PVC 25х20мм 2 

2. Кабел захранващ 3x1mm2 ШВПС-В с гъвкаво CU 
медно жило. Изолация на жилата 

и външната обвивка от ПВХ. 
Стандарт VDE0281-5. 

2 

3. Кабел сигнален VGA 2 

4. Кабел сигнален HDMI 2 

5. Стойка (рамо за проектор) За стена, метална  2 

Максимално възможни точки по показател   

“Стенен монтаж на мултимедиен проектор” – Т м 

10 точки 

 

 

 Точките по четвъртия показател на n – я участник се получават по следната 

формула: 

 П 4 =  Тм   х   0,15 , където : 

 “0,15” е относителното тегло на показателя. 

 

 

4. 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+ П4 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

 

ДИРЕКТОР: 

         Кремена Алексиева 


