МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
на предложенията за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:
„Доставка и пускане в експлоатация на 1 брой високотехнологична солоочистваща
инсталация, съдържащ следните компоненти:
1. Платформа; 2. Помпа центробежна самозасмукваща; 3. Сито обезводняващо; 4.
Спирален класификатор (сепаратор); 5. Междинен кошов елеватор; 6. Вертикален
сепаратор с въздушен ежектор; 7. Обезводняващ кошов елеватор; 8. Разтоварващ
лентов транспортьор“
Съгласно предварително обявените условия и избрания Критерий „Оптимално
съотношение качество-цена“, класирането на допуснатите до участие оферти ще се
извърши на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от
индивидуалните оценки по предварително определените показатели. Комплексната
оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по трите
показателя, посочени по-долу като се изготвя класиране, както следва:
1. Оценка на офертите:
П 1 – Предложена цена;
П 2 – Допълнителни технически и функционални изисквания;
П 3 – Условия на гаранционен сервиз, време за идентификация и време за
отстраняване на повреда.
Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначение
(точки по
показателя)

1. Предложена цена – П 1

30 % (0.30)

10

К1

2. Допълнителни технически и
функционални изисквания – П 2

40 % (0.40)

10

К2

3.Условия на гаранционен сервиз,
време за идентификация и време за
отстраняване на повреда – П 3

30 % (0.30)

10

К3

Показател - П
(наименование)

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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Общата (комплексна) оценка за всяка оферта се определя, като първоначално се
изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на
относителното тегло за всеки показател.
Всеки показател П n има различно относително тегло в комплексната оценка:
П 1 = К1 х 0,30
П 2 = К2 х 0,40
П 3 = К3 х 0,30
След това всяка оферта получава комплексна оценка, изразена в точки по следната
формула:
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.
2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
2.1. Оценка за предложена цена – обща стойност на оборудването/инсталацията - П 1
• Максимален брой точки за показателя - 10 т.;
• Относително тегло в комплексната оценка – 30%
Максимален брой точки получава офертата/те, която/които е/са с предложена най-ниска
цена /в лева без ДДС/ – 10 точки. Точките на останалите участници се определят в
съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
най-ниска предложена цена /в лева без ДДС/

К1 = ----------------------------------------------------------------- х 10
предложена цена от кандидата /в лева без ДДС/

Точките по първия показател на n – я участник се изчисляват по следната формула:
П 1 = К1 x 0,30, където:
 0,30 е относителното тегло на показателя
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2.2. Оценка за съответствие с допълнителни технически и функционални изисквания
– П2
• Максимален брой точки - 10 т.;
• Относително тегло в комплексната оценка – 40%
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е/са с технически и
функционални изисквания еднакви на или по-добри от техническите и функционални
изисквания, зададени от възложителя.
За допълнителните параметри, подлежащи на оценка, се дават определен брой точки, ако
отговарят на съответните изисквания и са включени в дадената офертата и не се присъждат
точки, ако не са включени в офертата.
Броят на точките за всяко „допълнително функционално и техническо изискване”, са
определени в таблицата по-долу.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в
таблицата, срещу съответното „допълнително функционално и техническо изискване”.
Точките на всички показатели от таблицата се сумират и се делят на броя на
показателите - четири, за да се получи стойността за Показател 2 - Оценка за
съответствие с допълнителни технически и функционални изисквания, подлежащи на
оценка, която е между 0 т. и 10 т.
Максималният брой точки по този показател е 10 т.
Допълнителни технически и
функционални изисквания
1
1. Мобилност на инсталацията възможност
за
преместване
на
инсталацията на друга локация без да е
трайно прикрепена към земята
2. Достигната чистота на промитата сол
в граници 98,00 - 99,50% на база сухо
вещество
3. Съдържание на влага в готовия
продукт

4. Възможност за добавки

Параметри

Точки

2

3

да

5 точки

не

0 точки

в граници 98,00 - 99,50%

2 точки

извън границите

0 точки

до 0,1 % и включително

1,5 точки

над 0,1 %

0 точки

да

1,5 точки

не

0 точки
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2.3. Условия на гаранционен сервиз, време за идентификация и време за
отстраняване на повреда – П 3
• Максимален брой точки на показателя – 10 т.;
• Относително тегло в комплексната оценка – 30 %
Точките на всички показатели от таблицата се сумират и за да се получи
стойността за Показател 3, която е между 0 т. и 10 т.
Максималният брой точки по този показател е 10т.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри
условия по отношение на гаранционния сервиз, времето за идентификация и времето за
отстраняване на повреда
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в
таблицата:
Условия на гаранционен сервиз,
време за идентификация и време за
отстраняване на повреда
1

1. Гаранционен срок

2. Време за идентифиакция на
повредата

3. Време за отстраняване на повредата

Параметри

Точки

2

3

От 16 до 18 месеца включително

1

От 19 до 24 месеца включително

3

Над 24 месеца

5

От 0 до 2 календарни дни
включително.
Над 2 календарни дни
От 0 до 3 календарни дни
включително
Над 3 календарни дни

2,5
0
2,5
0

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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