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Подобряване условията на труд в Дограма Стил Проект ЕООД
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
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Приложение 5
ПРИМЕРНА МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Предмет: Доставка на оборудване и обзавеждане за подобряване качеството и
безопасността на работната среда чрез осигуряване на средства за колективна защита
от неблагоприятен климат закупуване на генератори за горещ въздух – 3 броя,
съгласно Техническа спецификация на Възложителя
По договор BG05M9OP001-1.008-1969-C01, проект „Подобряване условията на труд в
Дограма Стил Проект ЕООД“.
До оценка се допускат кандидати, които отговарят на допълнителните технически
характеристики /изисквания / спецификации, заложени от Възложителя, съгласно
Техническата спецификация Приложение 4 към Публичната покана.
Оферти, неотговарящи на изискванията на Възложителя и/или не покриващи минималните
технически изисквания не се допускат до оценка.
Настоящата методика се прилага само по отношение на допуснатите кандидати и
представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се определи начина, по който
ще се извърши оценяването на офертите с цел обективен избор на икономически найизгодната оферта. Класирането на офертите се извършва в низходящ ред въз основа на
получената комплексна оценка.
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и ПМС №
160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически найизгодната оферта, която може да включва :
1. Най-ниска цена”, където класирането на допуснатите до участие оферти се
извършва само и единствено на база предложена цена (ед.цена и/или обща стойност);
2. “Ниво на разходите“;
3. Оптимално съотношение качество-цена.
За всички обособени позиции, критерият за оценка 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.
Максимално възможният брой точки за всеки показател е определен еднакъв
за всички, а относителните тегла с различни стойности, с оглед на тяхната
значимост.
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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:

(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

1

2

3

4

10
10

Т ц.
Т г.с.

10

Т вр.р.

Показател - П

1. Предложена цена – П1
30 % (0,30)
2. Гаранционен срок в календарни месеци – 40% (0,40)
П2
3. Време за реакция при възникване на 30% (0,30)
технически проблеми (пристигане на
техническо
лице
на
място
при
Възложителя) (в часове) – П3

Символно
обозначение
( точките по показателя)

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 – 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:
С min
Т ц = 10 х -----------------, където:
Cn
► „10” е максималните точки по показателя ;
► „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
► „Cn ”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател П1 на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,30, където:
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► „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – “Гаранционен срок в календарни месеци”, с максимален брой точки –
10 и относително тегло - 0,40.
Таблица 2 за показател П2
Гаранционен срок в
календарни месеци
1
1. Гаранционен срок
календарни месеци

Параметри
2
до 24 месеца вкл.
в от 25 м. до 48 месеца вкл.
от 49 м. и повече

Максимално възможни точки по показател
„Гаранционен срок в календарни месеци“ – Т г.с.

Точки
3
2 т.
4 т.
10 т.

10 точки

Точките по втория показател П2 на n-тия участник се получават по следната
формула:
П2 = Т г.с. х 0,40, където:
► „0,40” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – Време за реакция при възникване на технически проблеми,
пристигане на техническо лице при Възложителя (в часове) – П3 - с максимален брой
точки – 10 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Таблица 3 за показател П3
Време за реакция
при
възникване
на
технически
проблеми,
пристигане на техническо
лице при Възложителя (в
часове)
1

Параметри

2
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1. Време за реакция при до 2,00 часа вкл.
възникване на технически от 2 часа и 01 мин до 4,00
проблеми, пристигане на часа вкл.
техническо
лице
при над 4 часа и 01 минута
Възложителя (в часове)
Максимално възможни точки по показател
„Време за реакция при възникване на технически
проблеми, пристигане на техническо лице при
Възложителя (в часове)“ – Т вр.р.

10 т.
4 т.
1 т.
10 точки

Точките по третия показател П3 на n-тия участник се получават по следната
формула:
П3 = Т вр.р. 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 двата показателя, изчислени по формулата:
КО = П1 + П2 + П3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
В случай че комплексните оценки на ПЪРВИТЕ две или повече оферти са равни, за
изпълнител се определя кандидатът, предложил най-ниска цена. При равенство на цените,
приоритет получава кандидатът, предложил по-добри стойности (по-добра оферта) за
Показателя с най-голяма тежест в методиката. При ново равенство се пристъпва към
жребий.
Ако избраният кандидат не сключи договор с Възложителя в законоустановения срок,
покана за сключване на договор получава вторият в класирането.
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