МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ
По процедура за определяне на изпълнител с Публична покана с предмет:
„Доставка и инсталиране на 1 бр. сървърна система и 14 бр. преносими компютри със
сензорен дисплей“.
В провежданата процедура 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 включва: Оптимално съотношение качество-цена
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.
Показател - П

Максимално
възможен
брой точки

(наименование)

Относително
тегло

Символно
обозначение

1

2

3

4

1. Предложена обща цена – П1

30 % (0,30)

100

Т о.ц.

2. Степен на техническо съответствие
на преносими компютри със
сензорен дисплей – П2

70 % (0,70)

100

Т т.с.

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 са посочени 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:
1. П1 „Предложена обща цена”

С максимален брой точки - 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща цена - 100 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
обща цена по следната формула:
То.ц = 100 х С min, където:
Сn
 „100” е максималните точки по показателя;
 „С min” е най-ниската предложена обща цена;
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„С n” е предложената обща цена от кандидата, чието предложение се разглежда.

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = То.ц х 0,30, където „0,30” е относителното тегло на показателя.
2. П2 " Степен на техническо съответствие на преносими компютри със сензорен

дисплей"
С максимален брой точки – 100 и относително тегло в комплексната оценка – 0,70.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които отговарят напълно на
посочените в Таблица №1 технически и функционални характеристики. Точките по
показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в таблицата:
Таблица № 1 за показател П2
Наименование на ДМА /
показател за съответствие

Параметри

Точки

1

2

3

Техническо съответствие на преносими компютри със сензорен дисплей;
Възможност за връзка към 4G Налична
мрежи
Неналична

50 т.

Издържливост на батерията мин. Налична
11 часа в работен режим
Неналична

50 т.

Максимално възможни точки по показател “ Степен на
техническо съответствие на преносими компютри със
сензорен дисплей ” – Т т.с

0 т.
0 т.
100

Точките по втория показател на n-я участник се получава по следната формула:
П 2 = Т т.с х 0,70, където „0,70” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по четирите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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