
                              

ПРИМЕРНА МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА 

ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ С ПРЕДМЕТ:

Закупуване на производствено и друго оборудване:
Обособена позиция 1 - Дигитална печатна машина - 1 брой;
Обособена позиция 2 - Система за оползотворяване на остатъчната топлинна енергия - 
1 брой;
Обособена позиция 3 - Шевна машина - 1 брой;
Обособена  позиция  4  –  Придобиване  на  Автоматизирана  система  за  мониторинг  на
енергийното потребление - хардуерен модул, включващ трифазен електромер - 2 бр. и
концентратор за предаване на данни - 2 бр и Автоматизирана система за мониторинг на
енергийното  потребление  -  Софтуерен  модул  за  записване  и  визуализация  на
енергопотреблението (в съответствие с мярка 4 от енергийния одит) - 1бр.

Настоящата методика за оценка се прилага единствено за кандидати по обособена позиция 
1, а именно: 
„Закупуване на производствено и друго оборудване:
Обособена позиция 1 - Дигитална печатна машина - 1 брой“

В  Методиката  се  регламентират  критериите,  показатели  и  начините  за  оценяване  и
класиране на офертите. 
1. Проверка за допустимост 
1.1. Всички оферти се проверяват за административно съответствие с поставените условия
към кандидатите и до оценка се допускат само оферти, които отговарят на задължителните
условия, посочени в публичната покана и документацията за участие;
1.2. Офертите  се  проверяват  за  покриване  на  всички   минимални  технически  и
функционални  характеристики  на  ДМА  за  обособената  позиция,  които  са  посочени  в
техническото задание и документацията по процедурата. До оценка се допускат само оферти,
които покриват всички посочени минимални и допълнителни технически и функционални
характеристики на ДМА-то за съответната обособена позиция.
2. Оценката за определяне на икономически най-изгодна оферта,  става чрез избрания
критерий за „Оптимално съотношение Качество – Цена“ :

Съгласно  критерият  „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.
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При  оценяването  на  офертите  ще  се  вземат  предвид  определените  по-долу  показатели,
съответните им относителни тегла  в комплексната оценка и максималния брой точки.

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 (в т. IV. 1 от Публичната покана), която включва,
следните критерии:

1. Най-ниска цена;
2. Оптимално съотношение качество-цена, а именно:

Показатели: Тежест:

1.Предложена цена 30 %

2.Гаранционни условия 70%

Настоящата методика ще се прилага за всяка обособена позиция по отделно.

Максимално възможният брой точки за всеки показател е определен еднакъв за
всички,  а  относителните  тегла  са  с  различни  стойности,  с  оглед  преценката  на
възложителя  за  тяхната  значимост.  Сумарно  относителното  тегло  от  всички
показатели е 100%. Максималния брой точки, които може да събере един участник за
една обособена позиция е 100 точки.

В „Методиката за  оценка  на  офертите”  от  документацията за  участие  са
конкретизирани  и  точно  определени  отделните  показатели  и  съответните  им
относителни тегла в комплексната оценка, както следва:

Таблица 1

Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен

брой точки

Символно
обозначение

( точките по
показателя)

1 2 3 4

1. Предложена цена - П1 30 % 100 Т ц

2. Гаранционни условия – П2 70 % 100 Т г.у.

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:

1. П1 „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:

Тц = 100  х   С min, където:
           С n

 „100” е максималните точки по показателя;
 „С min” е най-ниската предложена цена;
 „С n” е предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Тц х 0,30, където „0,30” е относителното тегло на показателя.

2. П2 „Гаранционни условия“

С максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70.
Максималният  брой  точки  получава  офертата/те,  която/които  е  с  най-добри  условия  на
гаранционен сервиз, където приемаме, че максималния срок за гаранционна поддръжка и сервиз 60
месеца.  Точките  на  останалите  участници  се  определят  в  съотношение  към  най-големия
предложен срок за гаранционна поддръжка и сервиз по следната формула:

Т г.у. = 100  х             Т   г.у.   n           , където        
                           Т г.у. max    

• „100” е максималните точки по показателя;
• „Т г.у. ” е времето, предложено от n-я участник;
• „Т г.у. max ” е най-голямото предложено време за гаранционна поддръжка и сервиз.

Период за гаранционно обслужване в месеци./ мин. 12 месеца, максимум 60 месеца/
Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П2 = Тг x 0,70, където „0,70” е относителното тегло на показателя.
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата 
по всички показатели, изчислени по формулата:

КО = П1 + П2

Всички получени суми се закръглят до втори знак след десетичната запетая, на всеки завършен етап 
от изчисленията (завършен етап от изчисление – крайна сума, получена от прилагането на формула).

Кандидатът, получил най-висока КО се избира за изпълнител на доставката.

1. В случай, че двама или повече кандидати в процедурата получат равни КО, за изпълнител се 
избира кандидатът, който предлага най-добри гаранционни условия.

2. В случай, че  и гаранционните срокове са еднакви, за изпълнител се избира кандидатът, който има 
по-малък срок на доставка.

3. В случай, че и точките по този показател са равни, изпълнителят се определя чрез публичен 
жребии.
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