МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
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 найизгодната оферта.
В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерият за „Оптимално съотношение
качество-цена”. Настоящата методика е разработена за оценка на офертите, във връзка с
избор на изпълнител с публична покана по процедура с предмет:

„Доставка и въведждане в експлоатация на дълготрайни материални активи за
производство на РVС дограма, включително:
1. Автоматичен двуглав циркуляр- 1 бр.
2. Залепваща двуглава машина - 1 бр.
3. CNC почистваща машина (робот)- 1 бр.
4. Копир фреза (2 двигателя)- 1 бр.
5. Челна фреза с 2 фрезера- 1 бр
6. Фреза за стъклодържатели- 1 бр.
7. Двойна винтонавивна машина- 1 бр.
8. Циркуляр с долно подаване на диска- 1 бр.“
по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.035-0001-C01
„Подобряване на производствения капацитет и повишаване на производителността на
"Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи” по Оперативна
програма „Иновации и конкурентоспособност“, процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ № BG16RFOP002-2.035 МИГ ПОМОРИЕ – МЯРКА 12: “КАПАЦИТЕТ ЗА
РАСТЕЖА НА МСП”.
Само кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от възложителя изисквания и
минимални технически и функционални характеристики за изпълнението на поръчката или
са предложили активи с по-добри показатели се допускат до по-нататъшна оценка.
Оферти, неотговарящи на изискванията на възложителя, не се допускат до понататъшна оценка.
Проект BG16RFOP002-2.035-0001-C01 „Подобряване на производствения капацитет и повишаване на
производителността на "Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи”. Този
документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дорослава- 02“
ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното
становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
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В процедурата за оценка на офертите ще се прилага критерият за „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.
Настоящата методиката за оценка на подадените оферти определя реда за
разглеждане на офертите, както и максималния възможен брой точки и относителната тежест
за всеки отделен показател, касаещ обекта на провежданата процедура за определяне на
изпълнител/доставчик.
I. Административна проверка:
1. Оценителите извършва административна проверка за целостта на подадените
документи и съответствието им с изискванията, обявени в документацията за участие.
2. Кандидати, чиито оферти не покриват поставените минимални и задължителни
изисквания, ще бъдат отстранени и техните оферти няма да бъдат класирани.
3. На кандидати, чиито пакет документи за участие в процедурата е непълен, ще им бъде
допълнително изискано да допълнят представената документация. Комисията
писмено уведомява участниците за липсващи документи или за констатирани
нередности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се
представят допълнително и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за
всички участници. В случай че даден участник не предостави в срок изисканите
документи, същият се отстранява от настоящата процедура за избор на изпълнител.
4. Оценители проверяват ценовите оферти за аритметични грешки. Всички аритметични
грешки се поправят без това да е в ущърб на участника.
5. Цената се образува като сума от единичната цена на доставките/услугите, умножена
по количествата, описани в приложената към настоящата документация оферта. При
несъответствие между предложените единични и обща цена, валидни ще бъдат
единичните цени на офертите. В случай, че бъде открито такова несъответствие, е
необходимо общата цена да се приведе в съответствие с единичните цени на
офертата. При разминаване на цена, изписана с цифри и такава, изписана с думи, за
достоверна ще се приема цената, изписана с думи.
6. На оценка подлежи сумата от получената обща стойност на поръчката , получен
съгласно т.5.

II. Проверка за съответствие с минималните технически изисквания
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производителността на "Дорослава- 02" ЕООД чрез инвестиции в дълготрайни материални активи”. Този
документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Дорослава- 02“
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Преди същинското оценяване на офертите ще бъде извършена проверка за съответствие
на подадените документи от кандидата със задължителните и минималните технически
характеристики, съгласно приложението техническа спецификация, неразделна част от
публичната покана, както и с изискванията за гаранционен срок.
В случай че дадена оферта не покрива задължителните и минимални технически
характеристики и/или е извън допустимия гаранционен срок, тя ще бъде отхвърлена като
административно недопустима.
Само оферти, преминали І етап и ІІ етап подлежат на оценка на ІІІ етап

III. Оценка на офертите по критерий „Оптимално съотношение качество-цена”
За оценка на офертите ще се прилага критерий „оптимално съотношение качество/цена”,
съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2, т. 3 и чл. 3, ал. 3 от ПМС № 160/01.07.2016 г.
1. Показатели и тежест в комплексната оценка.
Офертите ще бъдат оценявани по всеки критерий една след друга, по реда на тяхното
постъпване.
В „Методиката за комплексна оценка на офертите” от документацията за участие са
конкретизирани и точно определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в
комплексната оценка, както следва:

Максимален
брой точки в
комплексна
та оценка

Символно
обозначение

(наименование)

Относителн
о тегло

Максималн
о възможен
брой точки
за показател

1

2

3

30 % (0,30)

100

30

Тц

2. Гаранционен и извънгаранционен 20 % (0,20)
срок и време за отстраняване на
възникнал проблем (повреда) – П 2

100

20

Т г.с.

3. Съответствие с допълнителни 50 % (0,50)
технически
характеристики
на
оборудването, предмет на поръчката–
П3

100

50

Т т.х.

Показател - П

1.Предложена цена – П 1

( точките по
показателя)
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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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2. Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло в
комплексната оценка – 0,30.

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:
С min
-----------------, където:
Сn
 „100” е максималните точки по показателя ;
 „Сmin” е най-ниската предложена цена ;
 „Сn ”е цената на n-я участник.
Т ц = 100 х

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – „Гаранционен и извънгаранционен срок и време за отстраняване на възникнал
проблем (повреда)”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло - 0,20.
Броят на точки от показател 2 се определя в зависимост от предложените в офертата
гаранционен и извънгаранционен срок и време за отстраняване при възникнала повреда и
съответствието им с изискванията на бенефициента. Разпределението на точките ще се
определя в зависимост от изискванията посочени в последващата таблица:
Таблица № 1 за съответствие с условия на гаранционен срок и време за реакция при повреда
за показател 2 – Т г.с.
Условия на гаранционен и
извънгаранционен срок и време
за отстраняване на възникнал
проблем (повреда)

Параметри

1

2

1. Време за отстраняване на От 2 часа до 24 часа включително след
заявяване на повреда
възникналия проблем
2. Гаранционен срок**
3. Срок за извънгаранционна
поддръжка***

Над 24 часа след заявяване на повреда
От 18 месеца до 22 месеца вкл.
Над 22 месеца до 24 месеца вкл.
От 36 мес. до 48 месеца вкл.
над 48 мес. до 54 месеца вкл.
Над 54 месеца до 60 месеца

Точки

3

35 т.
0 т.
10 т.
30 т.
5 т.
20 т.
35 т.
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Максимално възможни точки по показател „Условия на гаранционен срок и 100
време за реакция при повреда” – Т г.с.
точки
*Подадена оферта с предложено време за отстраняване на възникналия проблем (повреда) помалко от 2 (два) часа след подаване на заявка за повреда ще се счита за нереалистична и същата
ще бъде отхвърлена на това основание.
**Предложен гаранционен срок за период по-кратък от 18 (осемнадесет) месеца и по-дълъг от 24
(двадесет и четири) месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения, попадащи извън
посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат разглеждани.
***Предложен срок за извънгаранционна поддръжка за период по-кратък от 36 (тридесет и шест)
месеца и по-дълъг от 60 (шестдесет) месеца ще се смята за нереалистичен. Предложения,
попадащи извън посочения диапазон, ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат
разглеждани.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т г.с. х 0,20 , където :
 „0,20” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – „Съответствие с допълнителни технически характеристики на
оборудването, предмет на поръчката”, с максимален брой точки – 100 и относително тегло
- 0,50.
Броят на точки от показател 3 се определя в зависимост от предложените в офертата
технически характеристики и съответствието им с изискванията на бенефициента.
Разпределението на точките ще се определя в зависимост от наличието или липсата на
определени допълнителни технически характеристики, посочени в последващата таблица:
Таблица № 2 за съответствие с допълнителни технически характеристики за показател
3– Т т.х.
№

Наименование на актива

Технически характеристики

Точки

1

2

3

4

1.

2.

3.

Вертикално и хоризонтално притискане
на профила
Максимален размер на рязане не по-малък
от 4000мм
Залепваща двуглава машина изпълнява заваръчен шев с дебелина 0,2
мм на повърхността на профила
максимален размер на рамката не помалък от 3400мм
на
профилите
чрез
CNC почистваща машина разпознаване
използване на CAD/CAM система

Автоматичен двуглав
циркуляр

Да - 5 т.,
Не – 0 т.
Да - 7 т.,
Не – 0 т.
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
Да - 7 т.,
Не – 0 т.
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(робот)
4.

Копир фреза (2 двигателя)

5.

Челна фреза с 2 фрезера

6.

Фреза за стъклодържатели

7.

Двойна
машина

8.

Циркуляр с долно подаване
на диска

винтонавивна

възможност за зачистване на стандартни Да - 7 т.,
(бели) и ламинирани (цветни) профили;
Не – 0 т.
пневматично притискане на профилите;
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
честотно управление на двигателите
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
обработване на делителя под ъгъл до 30º
Да - 7 т.,
Не – 0 т.
максимална височина на фрезоване не по- Да - 5 т.,
малка от 90мм
Не – 0 т.
пневматична система за предвижване на Да - 5 т.,
дисковене
Не – 0 т.
пневматична система за захващане на Да - 5 т.,
профила
Не – 0 т.
регулиране разстоянието между винтовете Да - 5 т.,
Не – 0 т.
автоматично подаване на винтовете
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
защитен датчик за предпазване от Да - 5 т.,
неправилни действия.
Не – 0 т.
възможност за рязане под произволен Да - 7 т.,
ъгъл не по-малък от 30º;
Не – 0 т.
регулиране подаването на диска;
Да - 5 т.,
Не – 0 т.
хидропневматична система.
Да - 5 т.,
Не – 0 т.

Максимално възможни точки по показател 3
„Технически характеристики” – Т т.х.

100
точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т т.х. х 0,50 , където :
 „0,50” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
При еднаква комплексна оценка за изпълнител по-напред се класира участникът предложил
най-ниска цена. При равенство и в предложената цена, приоритет получава кандидатът,
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