МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
подадени за участие в процедура по открит избор за определяне на изпълнител,
провеждана от „НИТЕКС” ЕООД с предмет:
„Закупуване, доставка и пускане в експлоатация на Електрически стакер“
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класирането на получените оферти и ще се
определи изпълнителя на настоящата поръчка. Класирането на офертите се извършва
по комплексна оценка (КО), изчислена на база техническата и финансова оценка на
офертите като критерият е „оптимално съотношение качество – цена”. Класирането на
офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, като на
първо място се класира офертата с най-висока оценка.
Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест
1. Предложена цена – ПЦ
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в
комплексната оценка е 30 %.
Взема се предвид общата цена от офертата, в лева без включен ДДС. В случай,
че предложената цена е в евро, цената в лева се изчислява по фиксирания курс на
Българска Народна Банка: 1 евро = 1.95583 лева. Максималният брой точки - 100,
получава кандидатът предложил най-ниска цена, а точките на останалите участници се
изчисляват по следната формула:
Минимална предложена цена
--------------------------------------- х 100 = Tочки по критерий “Предлагана цена”
Предложена цена от съответния
кандидат
2. Допълнителни технически и функционални характеристики - ДТХ
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в
комплексната оценка е 55 %.
Участник, предложил съответната допълнителна характеристика получава броят
точки в съответствие с таблицата по-долу, а участник, предложил оборудване без
наличие на съответната допълнителна характеристика, получава – 0 т.:
№ Допълнителни технически характеристики, предмет на оценка (за всяка
Точки
машина):
20
1 Наличие на функция за спестяване на енергия – програмируемо автоматично
изключване
20
2 Възможност за работа в тесни пространства посредством управление на
машината с лост във вертикално положение
20
3 Електронно програмируеми работни параметри от оператора на машината
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4
5

Асинхронен променливотоков двигател
Система за стабилност на задвижващото колело
Максимален брой точки за показателя

20
20
100 т.

3. Срок за изпълнение на доставката - СИ
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в
комплексната оценка е 15 %.
Максималният брой точки - 100, получава кандидатът предложил най-кратък
срок за изпълнение, а точките на останалите участници се изчисляват по следната
формула:
Минимален предложен срок
--------------------------------------- х 100 = Tочки по критерий “Срок за изпълнение”
Предложен срок от съответния
кандидат
Оферти, предложили срок за изпълнение на доставката по-кратък от 1 месец ще
бъдат счетени за нереалистични и ще бъдат отстранявани.

Относителна тежест на техническите и финансовите критерии в общата
комплексна оценка
Показатели

Тежест

1. Предложена цена – ПЦ
2. Допълнителни технически и функционални
характеристики - ДТХ
3. Срок за изпълнение на доставката - СИ

30% (0.30)
55% (0.55)
15% (0.15)

Максимално
възможни
точки
100 точки
100 точки
100 точки

Методика за определяне на комплексната оценка на оферти
Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
а) Проверка за пълнота и съответствие на представените документи.
Офертите, които не отговарят на минималните заложени изисквания в
документацията за участие в процедурата се отстраняват след мотивирана обосновка от
оценителите и не се оценяват.
Критериите за оценка се прилагат само по отношение на офертите на
участниците, които не са отстранени от участие в процедурата.
Оферта, която не включва доставка, монтаж, въвеждане на оборудването в
експлоатация и гаранция, както и такава, която не изпълнява заложените минимални
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технически и функционални
спецификации), се отхвърля.

характеристики

(съгласно

т.1

от

Техническите

б) Комплексна оценка на офертите
Общата /комплексна/ оценка на офертите се определя по следната формула:
Комплексна оценка = (ПЦ х 0.30) + (ДТХ х 0.55) + (СИ х 0.15)
Класирането се извършва по низходящ ред като на първо място се класира
офертата получила най-висока оценка по посочената по-горе формула.
В случай че комплексните оценки на първите две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя
Допълнителни технически и функционални характеристики - ДТХ и се избира офертата
с по-благоприятна стойност по този показател. Ако участниците не могат да бъдат
класирани по описания по-горе начин, оценителите провеждат публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
Участникът, класиран от оценителите на първо място, се определя за изпълнител
на доставката по настоящата процедура.

N. B. Съгласно чл. 8, ал.1 от ПМС 160/2016 г. Бенефициентът може по всяко време да
проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и
представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в
определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в
офертата. При съмнение за недобросъвестно оферирани условия и обстоятелства
Оценителите имат право и може да ги подложат на проверка преди изготвянето на
оценителния протокол за класиране на кандидатите и определянето на изпълнител по
процедурата.
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