МЕТОДИКА
за
определяне на комплексната оценка на офертите за обществена поръчка, обявена от Икономически
университет - Варна с предмет:
„Предоставяне на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE и
допълнителни услуги свързани с нея, фиксирана телефонна услуга и достъп до интернет, вкл.
предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически университет - Варна“.
Показатели за оценка и определяне на тежестта им в комплексната оценка на предложението
Ко /крайна оценка/:
1. Сумарен показател далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа - (ДУММ)

60 % тежест;

2. Сумарен показател фиксирана телефонна услуга - (ФТУ)

10 % тежест;

3. Сумарен показател интернет услуга - (ИУ)

30 % тежест.

Крайната оценка (Ко - 100 т.) се изчислява по следната формула:
Ко= ДУММ х 0.60 + ФТУ х 0.10 + ИУ х 0.30
ДУММ - далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа
ФТУ - фиксирана телефонна услуга
ИУ - интернет услуга
1. Оценка по показател за далекосъобщителна услуга чоез мобилна мпежа (ДУММ)
Точките на участници се определят в съотношение към най-ниската предложена цена
по следната формула:
ДУММ = (ДУММ мин)/ДУММ участник) X 100, където :
> “ДУММ” е оценка за “Далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа“;
> “ДУМ М ми„” са предложените най-ниски ценови параметри;
> “ДУММуЧастник” са ценовите параметри на оценявания участник.
№
1

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
2
Цена на месечна абонаментна такса за 1 абонат с включени
безплатни
и
неограничени
телефонни
разговори,
неограничен мобилен интернет с 5000 MB на максимална
скорост и 50 бр. SMS към всички национални телефонни
ДУММ мрежи (съгласно част I от Техническата спецификация).
Участниците не могат да предлагат месечна абонаментна такса
надвишаваща 7,00 лв. без вкл. ДДС. При предложена месечна
абонаментна такса надвишаваща 7,00 лв. без вкл. ДДС
участника се отстранява от класиране.
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2. Оценка по показател за Фиксирана телефонна услуга (ФТУ)
ФТУ = Cl + С2
№

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

1

2
Цена на месечна такса за 1 абонат ( >0,01 лв.) с включени
безплатни и неограничени телефонни разговори към всички
национални телефонни мрежи (съгласно част II от
Техническата спецификация).
Участник предложил месечна абонаментна такса от 0,01 лв,
получава максимален брой точки (90), а всеки следващ участник
предложил по-висока цена от 0,01 лв., получава с 50% по-малко
точки (45).
Процент на неуспешни национални повиквания,
Декларираният процент следва да е процентът, измерен за
всички абонати в мрежата на участника за пълна предходна
календарна година и вписан като параметър за измерване на
качеството на фиксираната услуга съгласно Приложение № 5
към чл. 38 на Общи изисквания при осъществяване на
обществени електронни съобщения.
Участникът с най-нисък процент получава максимален брой
точки (10), а всеки следващ участник получава 50% по-малко
(5).
Доказва се със заверено копие от интернет страницата на
участника и линк към нея, където са публикувани параметрите
за качество на фиксираната услуга за 2018 г.
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' 3. Оценка по показател за Интернет услуга (ИУ)
ИУ = А1 + А2
№

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА

1

2

А1

Цена на месечна такса (общо за всички описани в Списък №
2 локации, съгласно техническата спецификация по
поръчката)
Участник предложил месечна абонаментна такса до 240 лв.
включително, получава максимален брой точки (50), а всеки
следващ участник, предложил месечна абонаментна такса поголяма от 240 лв. получава с 50% по-малко точки (25).
Недопустимо е начисляването на каквито и да е допълнителни
еднократни или месечни такси
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(МАКСИМАЛЕН)
3
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Време за първоначално свързване към мрежата (по
параметър Достъп до Интернет - Фиксиран) - времето, за
което са изпълнени най-бързите 95% от заявките
Участникът с най-малко време, в дни, получава максимален
брой точки (50), а всеки следващ участник получава 50% помалко точки (25).
Декларираното време, следва да е времето, измерено за всички
абонати в мрежата на кандидата за пълна предходна календарна
година (2018 г.) и вписано като параметър за измерване на
качеството на услугата съгласно Приложение № 5 към чл. 38 на
Общи изисквания при осъществяване на обществени електронни
съобщения.
За доказване на това обстоятелство се прилага заверено копие от
интернет страницата на участника и линк към нея, където са
публикувани параметрите за качество на услугата за цялата
предходна календарна 2018 година.

Обши указания:
Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.
Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за Крайната оценка
(Ко). Офертата, получила най-висока оценка Ко, се класира на първо място.
В случай на равен брой точки, Изпълнителя на поръчката се определя чрез жребий.
Възложителят няма да разглежда предложения, които съдържат такси/комисионни, които са извън
параметрите на методиката за оценка.
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