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МЕТОДИКА 

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

 В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и 

ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически 

най-изгодната оферта. В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерият за 

„Оптимално съотношение качество-цена”. Настоящата методика е разработена за 

оценка на офертите, във връзка с избор на изпълнител с публична покана по процедура с 

предмет: 

“Избор на изпълнител/изпълнители за доставка на предвидените за закупуване в 

проекта активи: 

Обособена позиция 1: Телевизори – 120 бр. 

Обособена позиция 2: Компютри – 10 бр. 

Обособена позиция 3: Цифров енкодер и модулатор – 10 бр. 

Обособена позиция 4: Софтуер – 1 бр.” 

по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001-1319-C01 по 

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г., процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на 

производствения капацитет в МСП“.  

Само кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от възложителя изисквания 

и минимални технически и функционални характеристики за изпълнението на поръчката 

или са предложили активи с по-добри показатели се допускат до по-нататъшна оценка.  

Оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя, не се допускат до по-

нататъшна оценка.  

В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерият за „Оптимално 

съотношение качество-цена”. Класирането на допуснатите до участие оферти се 

извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от 

индивидуалните оценки по предварително определените показатели. 

Настоящата методика ще се прилага за всички обособени позиции, като ще се 

извърши отделна оценка и класиране на офертите, получени за всяка една от обособените 

позиции. 

Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място. 

При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът с по-висока 

оценка за Показател 3 – Съответствие с допълнителни технически характеристики. 

 

Показатели за определяне на комплексна оценка по Обособена позиция 1: 

Телевизори – 120 бр. 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
( точките по 

показателя) 

1 2 3 4 
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1.Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 100 Т ц 

2.Гаранционен срок и време за реакция при 

повреда – П 2 

20 % (0,20) 100 Т г.с. 

3. Съответствие с допълнителни технически 

характеристики – П3 

50 % (0,50) 100 Т т.х. 

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.  

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: 

                                             Ц min 

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

                                             Ц n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Цmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Цn ”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 – „Гаранционен срок и време за реакция при повреда”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,20. 

Броят на точки от показател 2 се определя в зависимост от предложените в 

офертата гаранционен срок и време за реакция при повреда и съответствието им с 

изискванията на бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост 

от изискванията посочени в последващата таблица: 

 

Таблица № 1 за съответствие с условия на гаранционен срок и време за реакция при 

повреда за показател 2, обособена позиция 1 – Т г.с. 

Условия на гаранционен срок и 

време за реакция при повреда 

Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Време за реакция при повреда 

От 18 до 24 часа включително след 

заявяване на повреда 

50 т. 
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 Над 24 часа след заявяване на 

повреда 

0 т. 

 

2. Гаранционен срок 
 

Над 12 до 24 месеца включително 30 т. 

Над 24 месеца 50 т. 

Максимално възможни точки по показател „Условия на 

гаранционен срок и време за реакция при повреда” – Т г.с.  
100 точки 

Подадена оферта с предложено време за реакция при повреда по-малко от 18 часа 

след подаване на заявка за повреда ще се счита за нереалистична и същата ще бъде 

отхвърлена на това основание. 

 

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

 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,50. 

Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в 

офертата технически характеристики и съответствието им с изискванията на 

бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или 

липсата на определени допълнителни технически характеристики, посочени в 

последващата таблица: 

 

Таблица № 2 за съответствие с допълнителни технически характеристики за показател 3, 

обособена позиция 1 – Т т.х. 

Технически характеристики Точки 
1 2 

 

1. Размер на екрана: минимум 40 инча 

По-голям или равен на 40 

инча - 10 т.,  

По-малък от 40 инча – 0 т. 

 

2. Време на реакция: 6.5 ms 

По-малко или равно на 6.5 

ms -10 т.,  

Повече от 6.5 ms – 0 т. 

3. Възможност за отдалечено управление 

посредством отдалечен сървър 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

4. Възможност за автоматично включване и 

изключване по зададен времеви график 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

5. Възможност за ограничаване на максималната 

сила на звука в определени времеви интервали 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

6. Възможност за копиране на настройките от и на 

USB външна памет 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 
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7. Възможност за заключване на бутоните и за 

изключване на управление с дистанционно 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

8. Автоматично стартиране на зададен канал след 

отпадане на напрежението 

Да - 20 т.,  

Не – 0 т. 

9. Наличие на монтажна стойка за стена Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

Максимално възможни точки по показател  3 

„Технически характеристики” – Т т.х.  

100 точки 

 

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

 

П 3 =  Т т.х.   х   0,50 , където : 

 

 „0,50” 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  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил 

най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът, 

предложил по-добри условия за показателя с най-голяма тежест в методиката (в случая – 

„Съответствие с допълнителни технически характеристики”). При равенство и в тези 

показатели се пристъпва към жребий. 

 

Показатели за определяне на комплексна оценка по Обособена позиция 2: 

Компютри – 10 бр. 

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.Гаранционен срок и време за реакция при 

повреда – П 2 

20 % (0,20) 100 Т г.с. 

3. Съответствие с допълнителни технически 

характеристики – П3 

50 % (0,50) 100 Т т.х. 

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.  
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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.  

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: 

                                             Ц min 

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

                                             Ц n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Цmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Цn ”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 – „Гаранционен срок и време за реакция при повреда”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,20. 

Броят на точки от показател 2 се определя в зависимост от предложените в 

офертата гаранционен срок и време за реакция при повреда и съответствието им с 

изискванията на бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост 

от изискванията посочени в последващата таблица: 

 

Таблица № 1 за съответствие с условия на гаранционен срок и време за реакция при 

повреда за показател 2, обособена позиция 2 – Т г.с. 

Условия на гаранционен срок и 

време за реакция при повреда 

Параметри Точки 

1 2 3 

 

1. Време за реакция при повреда 

 

От 18 до 24 часа след заявяване на 

повреда 

50 т. 

Над 24 часа след заявяване на 

повреда 

0 т. 

 

2. Гаранционен срок 
 

Над 24 до 30 месеца включително 30 т. 

Над 30 месеца 50 т. 

Максимално възможни точки по показател „Условия на 

гаранционен срок и време за реакция при повреда” – Т г.с.  
100 точки 

Подадена оферта с предложено време за реакция при повреда по-малко от 18 часа 

след подаване на заявка за повреда ще се счита за нереалистична и същата ще бъде 

отхвърлена на това основание. 
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Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула: 

 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,50. 

Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в 

офертата технически характеристики и съответствието им с изискванията на 

бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или 

липсата на определени допълнителни технически характеристики, посочени в 

последващата таблица: 

 

Таблица № 2 за съответствие с допълнителни технически характеристики за показател 3, 

обособена позиция 2 – Т т.х. 

Технически характеристики Точки 
1 2 

 

1. Четириядрен процесор 

Да -15 т.,  

Не – 0 т. 

 

2. Памет мин. 4GB DDR3 

 

По-малко от 4GB DDR3 -0 т.,  

Повече или равно на 4GB DDR3 – 15 т. 

 

3. Твърд диск: 500 GB 

 

По-малък от 500 GB - 0 т.,  

По-голям или равен на 500 GB – 15 т. 

4. Безжична свързаност Да - 15 т.,  

Не – 0 т. 

5. VESA окачване Да - 15 т.,  

Не – 0 т. 

6. USB 3.0 порт Да - 15 т.,  

Не – 0 т. 

7. S/PDIF порт Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

Максимално възможни точки по 

показател  3 

„Технически характеристики” – Т т.х.  

100 точки 

 

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула: 
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П 3 =  Т т.х.   х   0,50 , където : 

 

 „0,50” 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  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил 

най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът, 

предложил по-добри условия за показателя с най-голяма тежест в методиката (в случая – 

„Съответствие с допълнителни технически характеристики”). При равенство и в тези 

показатели се пристъпва към жребий. 

 

Показатели за определяне на комплексна оценка по Обособена позиция 3: 

Цифров енкодер и модулатор – 10 бр. 

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.Време за реакция при повреда – П 2 20 % (0,20) 100 Т г.с. 

3. Съответствие с допълнителни технически 

характеристики – П3 

50 % (0,50) 100 Т т.х. 

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.  

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: 

                                             Ц min 

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

                                             Ц n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Цmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Цn ”е цената на n-я участник. 
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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 – „Гаранционен срок и време за реакция при повреда”, с максимален 

брой точки – 100 и относително тегло - 0,20. 

Броят на точки от показател 2 се определя в зависимост от предложените в 

офертата гаранционен срок и време за реакция при повреда и съответствието им с 

изискванията на бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост 

от изискванията посочени в последващата таблица: 

 

Таблица № 1 за съответствие с време за реакция при повреда за показател 2, обособена 

позиция 3 – Т г.с. 

Време за реакция при повреда Параметри Точки 
1 2 3 

 

Време за реакция при повреда 

 

От 18 до 24 часа след заявяване на 

повреда 

100 т. 

Над 24 часа до 36 часа след 

заявяване на повреда 

50 т. 

Над 36 часа след заявяване на 

повреда 

0 т. 

Максимално възможни точки по показател   

„Време за реакция при повреда” – Т г.с.  

100 точки 

Подадена оферта с предложено време за реакция при повреда по-малко от 18 часа 

след подаване на заявка за повреда ще се счита за нереалистична и същата ще бъде 

отхвърлена на това основание. 

 

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

 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,50. 

Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в 

офертата технически характеристики и съответствието им с изискванията на 

бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или 

липсата на определени допълнителни технически характеристики, посочени в 

последващата таблица: 
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Таблица № 2 за съответствие с допълнителни технически характеристики за показател 3, 

обособена позиция 3 – Т т.х. 

Технически характеристики Точки 
1 2 

1. Запис на входящия стрийм и плейпек на TS тайлове (*.ts) 

през USB порт 

Да - 15 т.,  

Не – 0 т. 

2. Възможност за отдалечено управление посредством 

отдалечен сървър 

Да - 40 т.,  

Не – 0 т. 

3. Възможност за копиране на настройките от и на USB външна 

памет 

Да - 15 т., 

Не – 0 т. 

4. Автоматично стартиране след отпадане на напрежението Да - 30 т.,  

Не – 0 т. 

Максимално възможни точки по показател  3 

„Технически характеристики” – Т т.х.  

100 точки 

 

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

 

П 3 =  Т т.х.   х   0,50 , където : 

 

 „0,50” 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  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил 

най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът, 

предложил по-добри условия за показателя с най-голяма тежест в методиката (в случая – 

„Съответствие с допълнителни технически характеристики”). При равенство и в тези 

показатели се пристъпва към жребий. 

 

Показатели за определяне на комплексна оценка по Обособена позиция 4: 

Софтуер – 1 бр. 

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.Софтуерна поддръжка – П 2 20 % (0,20) 100 Т г.с. 
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3. Съответствие с допълнителни технически 

характеристики – П3 

50 % (0,50) 100 Т т.х. 

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.  

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: 

                                             Ц min 

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

                                             Ц n  

 „100” е максималните точки по показателя ; 

 „Цmin” е най-ниската предложена цена ; 

 „Цn ”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 – „Софтуерна поддръжка”, с максимален брой точки – 100 и 

относително тегло - 0,20. 

Броят на точки от показател 2 се определя в зависимост от предложената в офертата 

софтуерна поддръжка и съответствието им с изискванията на бенефициента. 

Разпределението на точките ще се определя в зависимост от изискванията посочени в 

последващата таблица: 

 

Таблица № 1 за съответствие с условията за софтуерна поддръжка за показател 2, 

обособена позиция 4 – Т г.с. 

Условия на софтуерна 

поддръжка 

Параметри Точки 

1 2 3 

Отстраняване на грешки Да 50 т. 

Не 0 т. 

Обновяване до най-нова версия Да 50 т. 

Не 0 т. 
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Максимално възможни точки по показател „Условия на софтуерна 

поддръжка” – Т г.с.  
100 точки 

 

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

 

П 2 =  Т г.с.   х   0,20 , където : 

 

 „0,20” е относителното тегло на показателя. 

 

Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с 

максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,50. 

Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в 

офертата технически характеристики и съответствието им с изискванията на 

бенефициента. Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или 

липсата на определени допълнителни технически характеристики, посочени в 

последващата таблица: 

 

Таблица № 2 за съответствие с допълнителни технически характеристики за показател 3, 

обособена позиция 4 – Т т.х. 

Технически характеристики Точки 
1 2 

1. Управление на потребителите с права и достъп –неограничен брой  

потребители и роли 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

2.Предефиниране на темплейти, управление на предефинирани 

темплейти ; Управление на плейлисти и програмни схеми, случайно 

и „умно“ автоматично попълване на плейлисти; Интеграция на бази 

данни, информация на данни за времето, xml, новини от RSS feed 

или еквивалент; Динамични разпределение на съдържанието в 

зависимост от разположението на плеъра; Многопластова 

визуализация на множество елементи на екрана;  Динамичен контрол 

на всеки елемент във всяка плейлиста; Поддръжка на скролиращ 

текст на екрана с гладък плейбек без прескачания; Поддръжка на 

визуализация на HTTP и HTTPS или еквивалент; Възможност за 

създаване на персонализирана визия на екрана; Поддръжка и 

плейбек на PNG, GIF, JPG, MPEG, AVI, WMV, MP3, MPEG4 

файлове или еквивалент;  Авто скалиране на съдържанието към 

всяка разделителна способност или зона на екрана; Анимиране на 

елементите при смяна; Поддръжка на множество независими зони;  

Рендер в реално време по време на плейбек; Поддръжка на 

прозрачност на всички елементи;  Поддръжка на няколко канала от 

един плеър 

Да - 30 т.,  

Не – 0 т. 
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3.Планиране и управление на разпространение на съдържание по 

отдалечените плеъри с поддръжка на FTP/HTTP/HTTPS трансфер 

или еквивалент 

Да - 10 т.,  

Не – 0 т. 

4.Поддръжка на интерактивни и неинтерактивни дисплеи Да - 5 т.,  

Не – 0 т. 

5.Поддръжка на интеграция на програмни езици мин. Python, VB 

Script, и Java Script или еквивалент; Управление на библиотеката на  

съдържанието  по метадата (потребителски полета, дата и час на 

валидност и др.); Вградени SQL бази данни за управление на 

съдържание и плеър или еквивалент 

Да - 5 т.,  

Не – 0 т. 

6.Гарантиран плейбек 24/7; Доказване на плейбека с логове, 

скрийншот;  Възможност за упгрейд; Отдалечен ъпгрейд на 

плеърите; Локален плейбек на всеки един плеър; Управление на 

неограничен брой плеъри; Поддръжка на различни разделителни 

способности до HD плейбек 1080p; Поддръжка на хоризонтални и 

вертикални екрани 

Да - 20 т.,  

Не – 0 т. 

7.Управление на рекламни плейлисти; Генериране на справки за 

определен файл, рекламна кампания, период, поддържка на POPAI 

Standard или еквивалент  и експорт на данните във външни програми 

и формати 

Да - 20 т.,  

Не – 0 т. 

Максимално възможни точки по показател  3 

„Технически характеристики” – Т т.х.  

100 точки 

 

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

 

П 3 =  Т т.х.   х   0,50 , където : 

 

 „0,50” 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  

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 
При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил 

най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът, 

предложил по-добри условия за показателя с най-голяма тежест в методиката (в случая – 

„Съответствие с допълнителни технически характеристики”). При равенство и в тези 

показатели се пристъпва към жребий. 
 

Забележка:  



                               

Проект  BG16RFOP002-2.001-1319-C01 „Повишаване на производствения капацитет на “Диджитал Дженерейшън” 

ООД с цел увеличаване на обема от поръчки на вътрешния и външния пазар“, финансиран от Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Диджитал Дженерейшън” ООД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския 

Съюз и Управляващия орган 
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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. 


