ПРИМЕРНА МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Процедура за определяне на изпълнител с предмет „Доставка на хоризонтален борверг със
система за ЦПУ- 1 бр.; триролкова електрохидравлична машина за направа серпентини- 1
бр; Мобилна система за аспириране на заваръчни газове - 1 бр.; машина за МИГ/МАГ
заваряване- 2 бр. инвенторен заваръчен апарат с възможност за ВИГ заваряване- 4 бр.
Избор на изпълнител с три обособени позиции както следва
Обособена позиция 1- Доставка на хоризонтален борверг със система за ЦПУ- 1 бр.;
Обособена позиция 2 - Доставка на триролкова електрохидравлична машина за направа
серпентини- 1 бр;
Обособена позиция 3 - Доставка на мобилна система за аспириране на заваръчни газове 1 бр.; машина за МИГ/МАГ заваряване- 2 бр. инвенторен заваръчен апарат с възможност
за ВИГ заваряване- 4 бр.”
Критерий за оценка на офертите е Оптимално съотношение качество-цена, където
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.
До оценка се допускат всички кандидати, които отговарят на всички изисквания за
икономически, финансови и технически възможности.
В настоящата „Методика за оценка на офертите” са конкретизирани и точно
определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната
оценка, както следва:
Показател - П
(наименование)
1
1.Предложена цена – П 1
2.Условия на гаранционен сервиз – П 2

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

2
35 % (0,35)
65 % (0,65)

3
10
10

Символно
обозначение
( точките по
показателя)
4
Тц
Т г.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.
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Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,35.
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:
С min
-----------------, където:
Cn
 „10” е максималните точки по показателя ;
 „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 „Cn ”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 0,35, където:
 „0,35” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – “Условия на гаранционен сервиз”, с максимален брой точки – 10 и
относително тегло - 0,65.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени найдобри условия по отношение на гаранционния сервиз. Точките по показателя за всяка
оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в таблица № 2.
Таблица № 2 за показател К 2
Условия на гаранционен сервиз
1
1. Срок на гаранционно
обслужване, изразено в месеци

2. Време за реакция и изпращане

Параметри
2
От 36 до 48 месеца
включително

Точки
3
1 точка

Над 48 месеца

3 точки

От 5часа и 59 мин. до 4 часа
включително

1 точки
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на специалист за отстраняване на
повредата/дефекта- изразено в
часове

3. осигуряване на сервиз след
изтичане на гаранционни срокизразено в месеци

От 3 часа и 59 минути до 2
часа и 00 минути

2 точки

Под 2 часа и 00 минути
От 24 месеца до 36 месеца
включително
Над 36 месеца

4 точки
1 точка

Максимално възможни точки по показател
„Условия на гаранционен сервиз” – Т г.с.

3 точки
10 точки

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и
съответно определя броя на точките за всяко условие. Сумата от точките за найоптималните параметри, посочени в колона 2, трябва да е равна на 10 точки - колона 3.
Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т г.с. х 0,65 , където :
 „0,70” 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
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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