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ПРИМЕРНА МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ по процедура за Организиране и провеждане на две 

събития за представяне на клъстера и на неговите продукти/услуги, разширяване и 

развитие на дейността на клъстера, привличане на нови клиенти и нови членове на 

клъстера в гр. София на 17.11.2018г. и гр. Плевен на 24.11.2018г. 

 

I. Вид процедура: „избор с публична покана“ 

 

II. Обект на процедурата: Услуга 

 

III. Предмет на оценка по настоящата методика: 

Организиране на мероприятия за представяне на клъстера. 

 

IV. Методиката има за цел да бъде определен начина за оценяване на офертите, с цел 

избор на икономически най-изгодната оферта. В съответствие с чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС 160/01.07.2016г. Клъстер за развитие и обучение на лекари по дентална медицина, в 

качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Иновации и 

конкурентоспособност” 2014-2020, ще прилага критерий „Оптимално съотношение 

качество - цена”. Класирането на допуснатите до участие оферти след извършване на 

проверка за съответствие по документи, ще се извършва на база получената от всяка 

оферта Комплексна оценка - (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените 

предварително критерии. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на 

получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока 

оценка.  

 

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) 100 Т ц 

2. Техническо предложение (Степен на 

съответствие с допълнителните технически 

средства, изисквани от Бенефициента)– П 2 

70 % (0,70) 100 Т т.с. 

 

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.  

 

 

Указания за определяне на оценката по всеки показател : 

 

Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително 

тегло в комплексната оценка – 0,30.  



                               

 2 

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 на n-я участник се получават по следната формула: 

 

П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 

 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – Техническо предложение (Степен на съответствие с допълнителните 

технически средства, изисквани от Бенефициента), максимален  брой  точки  –  100  и 

относително тегло в комплексната оценка – 0,70. Максималният брой точки получава 

офертата/те, която/които са с допълнителни технически средства еднакви на посочените в 

точка „Други” от Образеца на оферта. Точките по показателя за всяка оферта се 

изчисляват, като сума от точките, посочени по-долу в Таблици 1. 

 

В случай, че в офертата подадена от кандидат по процедурата липсва информация относно 

дадено/и допълнително/и средство/а в заданието на Възложителя при извършване на 

оценката по показател П2 ще бъде прието, че същото/същите не е/не са  налично/и.  

 

 

Допълнителни технически средства за събитие в гр. София ПАРАМЕТРИ: ТОЧКИ: 

1) Лаптоп - 8 бр. с инсталиран софтуер за 3D 

планиране 3  

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

2) Интраорална камера  

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

3) 3D прентер за отпечатване на хирургичен водач 

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

4) Консекутивен превод 

Наличен 5 

Не е наличен 
0 

 

Максимално възможни точки за събитие гр. София  50 точки 
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Допълнителни технически средства за събитие в гр. Плевен  ПАРАМЕТРИ: ТОЧКИ: 

1.  Фантомен модел /глава/, на който зъбите могат да 

бъдат екстрахирани, а венецът зашит 

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

2) Интраорална камера  

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

3) 3D прентер за отпечатване на реални зъби, 

пресъздадени от 3D технология, чрез компютърен 

томограф 

 

Наличен 15 

Не е наличен 0 

4) Консекутивен превод 
Наличен 5 

Не е наличен 0 

Максимално възможни точки за събитие гр. Плевен 50 точки 

Максимално възможни точки по показател 2 

 
100т. 

 
 
 
Точките по показателя ТП за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките по 
параметрите, посочени в Таблици 1. 
 
Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:  
 

П 2 = ТП * 0,70 
 

 Където “0,70” е относителното тегло на показателя. 
 

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

офертата по двата показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П 1 + П 2 

 

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


