Приложение Г

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
в процедура с публична покана
съгласно разпоредбите на Постановление № 160 / 01.07.2016г. за възлагане на поръчка с
предмет: " Доставка на оборудване за реализацията на проект „Активни мерки за
заетост в района на гранично сътрудничество Дробета Турни Северин - Видин“ по
обособени позиции "
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
най-изгодната оферта, която в настоящата процедура се определя чрез критерия “Оптимално
съотношение качество-цена”.
При определяне на изпълнител чрез критерия „Оптимално съотношение качествоцена“ класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по
предварително определени показатели.
Индивидуалите показатели в настоящата покана за определени при спазване на
изискванията и забраните, следващи от чл. 3, ал. 4 – 10, ал. 16 и ал. 18 и чл. 4 от ПМС №
160/01.07.2016 г., като са съобразени предмета, с характера, с обема и спецификата на
конкретната поръчка.
Максимално възможният брой точки за всеки показател следва да бъде
определен еднакъв за всички, а относителните тегла могат да бъдат с различни
стойности, с оглед преценката на възложителя за тяхната значимост.
До оценка на офертите по посочените тук показатели се допускат офертите, в
които направените предложения съответстват на поставените от възложителя
изисквания за качество и съдържание, описани в техническата спецификация към
поканата. За оферти, за които е констатирано разминаване в оферираните качествени
характеристики с минималните такива, ще бъде направено предложение за
отстраняване на същите.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА:
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№

1.
2.

3.

Показател - П (наименование)

Символно
обозначени
Максимално
Относител
е
възможен
но тегло
( точките по
брой точки
показателя)

Предложена цена (П ц)

40 % (0,40)

Предложен срок за доставка (П с)

40% (0,40)

Срок за реакция при отстраняване на дефекти (П д)

20% (0,20)

100

Тц

100

Тс

100

Тд

Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,40.
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:
Пц min
П ц = 100 х -----------------, където:
Пц n
➢

„100” са максималните точки по показателя ;

➢

„Пцmin” е най-ниската предложена цена ;

➢

„Пцn ”е цената на оценявания участник.
Точките по първия показател на оценявания участник се получават по следната
формула:
Т ц = П ц х 0,40, където:
„0,40” е относителната тежест на показателя.

Показател 2 – „Предложен срок за доставка”, с максимален брой точки – 100 и
относително тегло в комплексната оценка – 0,40.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок за
изпълнение – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към
най-краткия срок по следната формула:
Пс min
П с = 100 х -----------------, където:
Пс n

Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната позиция на
Европейския съюз
www.interregrobg.eu

➢

„100” са максималните точки по показателя ;

➢

„Псmin” е най-краткият предложен срок;

➢

„Псn ”е срокът на оценявания участник.
Точките по този показател на оценявания участник се получават по следната формула:
Т с = П с х 0,40, където:
„0,40” е относителната тежест на показателя.

Участниците следва да предложат срока за изпълнението на доставката в цяло число.
Срокът се предлага в календарни дни. Максималният срок за осъществяване на доставката е
30 календарни дни, считано от датата на получаване на уведомлението, за стартиране на
изпълнение на дейността по доставката.
Показател 3 – „Срок за реакция при отстраняване на дефекти”, с максимален брой точки
– 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,20.
Максималният брой точки получава офертата с предложен най-кратък срок – 100
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-краткия срок
по следната формула:
Пд min
П д = 100 х -----------------, където:
Пд n
➢

„100” са максималните точки по показателя ;

➢

„Пдmin” е най-краткият предложен срок ;

➢

„Пдn ”е срокът на оценявания участник.

Точките по този показател на оценявания участник се получават по следната формула:
Т д = П д х 0,20, където:
„0,20” е относителната тежест на показателя.
Срокът за реакция при отстраняване на дефекти следва е цяло число и се предлага в
календарни дни.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по описаните показатели, изчислени по формулата:
КО = Т ц + Т с + Т д
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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