МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
I. Вид процедура: „избор с публична покана“
II. Обект на процедурата: Доставка, чрез покупка
III. Предмет на оценка по настоящата методика:
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на Машина за лазерно рязане на листов
материал и тръби - 1 бр.
IV. Цели на методиката
Методиката има за цел да бъде определен начина за оценяване на офертите, с цел избор на
икономически най-изгодната оферта. В съответствие с чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС
160/01.07.2016г. "ДИ ВЕН" ООД, ще прилага критерий „Оптимално съотношение
качество - цена”. Класирането на допуснатите до участие оферти след извършване на
проверка за съответствие по документи и съответствие по технически и функционални
характеристики, ще се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително критерии.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка,
като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.
Ще бъдат оценявани оферти, отговарящи на минималните технически и
функционални характеристики, съгласно техническата спецификация на кандидати,
представили в пълнота, валидни документи.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА(ПРИЛОЖИМА ЗА ВСЯКА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ):
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

1

2

3

Показател - П

1.Предложена цена – П 1
30 % (0,30)
100
2.
Технически
характеристики
на
40%(0,40)
100
оборудването (Степен на съответствие с
допълнителните
технически
и
функционални характеристики изисквани
от Бенефициента) – П2
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Символно
обозначение
( точките по
показателя)
4

Тц
Т д.п.
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3. Срок за изпълнение-П3
Предложен срок на изпълнение не по-малък
от 1 календарни месеца и не по-дълъг от 6
календрани месеца

30%(0,30)

100

Т д.

Предложения, попадащи извън посочения
диапазон,
ще
бъдат
предложени
за
отстраняване и няма да бъдат разглеждани.
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 за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 - „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:
С min
Т ц = 100 х -----------------, където:
Cn
“100” е максималните точки по показателя ;
“Cmin” е най-ниската предложена цена ; “Cn ”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 – Технически характеристики на оборудването (Степен на съответствие с
допълнителните технически и функционални характеристики изисквани от Бенефициента)
– П2, с максимален брой точки - 100 и относително тегло – 0,40
Броят точки се определя в зависимост от следната таблица:
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

ПАРАМЕТРИ:

ТОЧКИ:
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Технически характеристики на оборудването
Тяло на машината, изработено от машинно обработена ДА
НЕ
чугунена отливка
Безжично дистанционно управление
ДА

50
0
30

НЕ

0

Напречен портал, изработен от машинно обработена ДА
алумниева отливка
НЕ

5

ДА

5

НЕ

0

Система за изсмукване и пречистване на отделените при ДА
рязането газове с филтрираща система
НЕ

5

ДА

5

НЕ

0

Система за автоматична смяна на дюзите

Система от фотобариери за защита на достъпа
Максимално възможни точки

0

0

100 точки

Точките по 2тия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2= Т г * 0,40, където:
“0,40” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – “Срок за изпълнение” (Т д), с максимален брой точки - 100 и относително
тегло – 0,30
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-кратък
срок за изпълнение в календарни месеца. Точките на останалите участници се определят в
съотношение към най-ниската предложен срок по следната формула:
С min
Т д = 100 х -----------------, където:
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Cn
“100” е максималните точки по показателя ;
“Cmin” е най-краткият предложен срок за изпълнение в календарни месеца;
“Cn ”е предложеният срок за изпълнение в календарни месеца на n-я участник;
Точките по 3 показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 3 Т д х 0,30, където:
“0,30” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по 3 показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2+ П 3
Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0,01.
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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