МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
В процедура избор с публична покана за определяне на изпълнител с предмет «Доставка,
монтаж и въвеждане в експлоатация на производствено оборудване: Линия за
нанасяне на лаково покритие и декорация съставена от Линия за нанасяне на лаково
покритие и Офсет линия за декорация - 1 брой» критерият за оценка на офертите е
„Икономически най-изгодна оферта”, която включва „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.
Методиката за оценка на предложенията се основава на оценка по обективни критерии,
като по този начин се гарантира на възложителя както точна оценка, така и успешно
изпълнение на доставката от страна на потенциалния изпълнител.
ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:
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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 и формули за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30.
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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:
Ц min
-----------------, където:
Цn
 „10” е максималните точки по показателя ;
 „Цmin” е най-ниската предложена цена ;
 „Цn ”е цената на n-я участник.
Т ц = 10 х

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”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло - 0,20.
Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в календарни
месеци. Броят месеци на гаранционния срок в предложенията се представя в цели числа.
Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранен приемопредавателен протокол за изпълнен предмет на процедурата – доставено, монтирано и
въведено в експлоатация оборудване.
Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-кратък от 12 (дванадесет)
месеца.
Предложеният гаранционен срок не може да бъде по-дълъг от 120 (сто и
двадесет) месеца.
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за
отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен гаранционен
срок и/или не съдържат информация за предложен гаранционен срок в календарни месеци,
ще бъдат предложени за отстраняване.
Максималният брой точки получава офертата, която предлага най-дълъг
гаранционен срок в месеци.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-дългия
предложен гаранционен срок по следната формула:
Гn
Т г.с. = 10 х -----------------, където:
Г max
 „10” е максималните точки по показателя;
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 „Г n ” е гаранционният срок предложен от n-я участник;
 „Г max” е предложеният най-дълъг гаранционен срок.
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 – “Срок на доставка”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло - 0,50.
Участниците следва да предложат в своята оферта срок на доставка, включващ
изпълнението на всички дейности в предмета на процедурата – доставка, монтаж и
въвеждане в експлоатация на оборудването. Срокът за доставка в предложенията се
представя в календарни месеци, изразени в цели числа.
Предложеният срок на доставка не може да бъде по-кратък от 3 (три) месеца.
Предложеният срок на доставка не може да бъде по-дълъг от 8 (осем) месеца.
Предложения, попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за
отстраняване. Предложения, които не съдържат информация за предложен срок на
доставка или не съдържат информация за предложен срок на доставка в календарни
месеци, ще бъдат предложени за отстраняване.
Максималният брой точки получава офертата, която предлага най-кратък срок на
доставка в месеци.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия
предложен срок на доставка по следната формула:
С min.
Т с.д. = 10 х -----------------, където:
С n
 „10” е максималните точки по показателя;
 „С min ” е предложеният най-кратък срок на доставка;
 „С n” е предложеният срок на доставка от n-я участник;
Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т с.д. 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:
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КО = П 1 + П 2 + П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Стойностите на всички показатели в КО се взимат с точност до втория знак след
десетичната запетайка.
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