МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ,
ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
За обществена поръчка с предмет:
„Доставка на специализирано и IT оборудване за целите на проект
BG16RFOP002-2.006-0001-C01“
Критерият за оценка на офертите е „Oптимално съотношение качество/цена”.
Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически,
финансови и технически възможности и квалификация, подлежат на комплексна оценка
за определяне на офертата, предлагаща „Oптимално съотношение качество/цена”. Преди
да се пристъпи към оценяване на офертите, се извършва проверка на представеното от
участника “Предложение за изпълнение на поръчката”.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя,
се оценяват по следния начин:
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която
се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка:
Показател

Максимален
брой точки

Относителна
тежест

Ценово предложение - Цп

100

40%

Срок за реакция - Ср

100

30%

Срок за отстраняване на дефекти - Сд

100

30%

Оценка по показател Ценово предложение – Цп:
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:
ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100,
ЦПN
където:
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ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N;
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на
обществената поръчка (в лева, без ДДС);
ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева,
без ДДС).
Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил
най-ниска цена.
Оценка по показател Срок за реакция - Ср:
Срокът за реакция при установяване на дефекти и/или неизправности на
доставеното оборудване е времето, за което физическо лице, представител на избрания за
изпълнител участник реагира на изпратено/направено от представител на възложителя по
електронен път и/или по телефон уведомление за установен дефект и/или неизправност
и/или спиране на нормалното функциониране на доставеното оборудване или негови
части и изпрати/направи изрично потвърждение, че конкретният сигнал е приет и че
изпълнителят е уведомен за констатирания дефект/неизправност/спиране на работа и
започва работа по отстраняването му.
Срокът за реакция е в съответствие с предложението на избрания за изпълнител
участник и се определя и посочва в часове, но не може да бъде по-дълъг от 12 /дванадесет/
часа, считано от момента на получаването на уведомлението за установен
дефект/неизправност.
В случай че предложеният срок за реакция е по-кратък от 1 /един/ час, то
участниците посочват в своето предложение срок, предложен като десетична дроб,
закръглена до втория знак след запетаята и представляваща съотношение между
предлаганите от участника минути, разделени на шестдесет.
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:
Срmin
ОСрN = –––––––––––– х 100,
СрN
където:
ОСрN е оценка на предложението за срок за реакция на участника N;
Срmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за реакция;
СрN е предложеният от участника N срок за реакция.
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Максималната стойност на ОСрN е 100 точки и се дава на участника, предложил
най-кратък срок за реакция.
Забележка: Не се допускат предложения с нулеви стойности. Предложенията
могат да бъдат в цяло число или дробно число с точност до втория знак след
десетичната запетая. Участник, предложил като стойност „0”, се отстранява от
участие в процедурата.
Оценка по показател Срок за отстраняване на дефекти - Сд:
Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което
участниците предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде
заменено неизправното оборудване. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност
започва да тече от момента на изтичането на срока за реакция и получаването на
потвърждение от представител на избрания за изпълнител участник и е до отстраняване на
установения/та дефект/неизправност.
Срокът за отстраняване на дефект/неизправност е в съответствие с предложението
на избрания за изпълнител участник и се определя и посочва в календарни дни, но не
може да бъде по-дълъг от 3 /три/ дни, считано от момента на изтичането на срока за
реакция.
В случай че предложеният срок за реакция е по-кратък от 1 /един/ ден, то
участниците посочват в своето предложение срок, предложен като десетична дроб,
закръглена до втория знак след запетаята и представляваща съотношение между
предлаганите от участника часове, разделени на двадесет и четири.

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва
съгласно следната формула:
Сдmin
ОСдN = –––––––––––– х 100,
СдN

където:
ОСдN е оценка на предложението за срок за отстраняване на дефекти на участника N;
Сдmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за отстраняване на
дефекти;
СдN е предложеният от участника N срок за отстраняване на дефекти.
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Максималната стойност на ОСдN е 100 точки и се дава на участника, предложил найкратък срок за отстраняване на дефекти.
Забележка: Не се допускат предложения с нулеви стойности. Предложенията
могат да бъдат в цяло число или дробно число с точност до втория знак след
десетичната запетая. Участник, предложил като стойност „0” по някой от
показателите за оценка, се отстранява от участие в процедурата.

Комплексна оценка – КО:
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:
КОN = ОЦПN х 0,40 + ОСрN х 0,30 + ОСдN х 0,30
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната оценка не са цели
числа, а десетични дроби, същите следва да се закръглят до втория знак след десетичната
запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.
3. Класиране на участниците:
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. На първо място се класира участникът,
получил най-висока комплексна оценка.
Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат
разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
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