МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ. за
изпълнител се определя участникът, предложил икономически най-изгодната оферта.
Тази методика е разработена за оценка на офертите във връзка с избор на изпълнител с
публична покана по процедура с предмет доставка на оборудване за нуждите на “Мерки
и Теглилки-КН” ООД - Еталон на теглилка 1000 кг - 25 бр.
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.001-1119-C01 по
оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, 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 показатели, представени в техническите
спецификации за изпълнението на поръчката или са предложили машини с по-добри
показатели се допускат до по-нататъшна оценка.
Оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя, не се допускат до понататъшна оценка.
В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерият за
„Икономически най-изгодна оферта”. 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 предложената поддръжка след доставка.
Показатели за определяне на комплексна оценка:
Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначение

1

2

3

( точките по
показателя)
4

1.Предложена цена – П 1
2.Срок на доставка – П 2
3.Съответствие с допълнителни технически
характеристики – П3

30 % (0,30)
20 % (0,20)
50 % (0,50)

10
10
10

Тц
Т с.д.
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 – 10 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30.
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
Т ц = 10 х -----------------, където:
Цn
 „10” 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 – “Срок на доставка”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло - 0,20.
Максималният брой точки получава офертата, която е предложила най-кратък срок
за доставка(в календарни дни) – 10 точки. Точките на останалите участници се определят
в съотношение към най-краткия срок на доставка по следната формула:
С.Д. min
Т с.д. = 10 х -----------------, където:
С.Д. n
 „10” е максималните точки по показателя ;
 „С.Д.min” е най-краткия срок за доставка (в календарни дни) ;
 „С.Д.n ”е срок за доставка (в календарни дни) на n-я участник.
Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т с.д. х 0,20, където:
 „0,20” е относителното тегло на показателя.
 Минимланият срок на доставка/изпълнение, който може да предложи даден
изпълнител следва да е минимум 5 календарни дни.
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Показател 3 – “ Съответствие с допълнителни технически характеристики”, с
максимален брой точки – 10 и относително тегло - 0,50

Технически характеристики

Точки

1

2

1. Габарити:1:Дължина от 790 до 810 mm , 2: Ширина от 390 до

В рамките на
посочените
параметри – 3 т.,
Извън
посочените
параметри – 0 т.
В рамките на
посочените
параметри – 2 т.,
Извън
посочените
параметри – 0 т
Наличие на
камера до1/5 от
общия обем на
теглилката – 3 т.
Извън
посочените
параметри – 0 т.
Наличие -2 т.,
Липса – 0 т.
10 точки

410 mm, 3: Височина от 540 mm до 560 mm

2.Контактна повърхност от 1325 до 1475 cm²

3. Жустировъчна камера с размер не по-голяма от 1/5 от общия
обем на теглилката

4. Трайна маркировка на номиналната стойност на теглилката
Максимално възможни точки по показател 3
„Технически характеристики” – Т т.х.

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:
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КО = П 1 + П 2 + П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Забележка:
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.
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