МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
Наименование
на поръчката:
Референтен
номер на
поръчката,
даден от
възложителя:

Доставка и внедряване на инф орм ационна систем а „Платф орм а
за тъ рговско диспечиране”
170-033

1. Точни указания за определяне на комплексната оценка на офертата:
Оценката на офертите се извършва по посочените основни качествени показатели и цена и
съответните им относителни тежести. На база на получените резултати се формира
комплексна оценка, изчислена по следната формула:

CE = (∑ EN i )

EN1 = (MC1x30% )
EN 2 = (MC 2 x70% )
m

MC1 = ∑ TCk
k =1
n

MC 2 = ∑ ECi
i =1

където:

CE
EN i
MC 1
MC 2

m
n
TCk
ECi

– комплексна оценка;
– ефективна стойност на комплексната оценка MC i ;
– комплексна оценка по качествените показатели;
– комплексна оценка по показател цена;
– общ брой на качествените подпоказатели;
– общ брой на ценовите подпоказатели;
– оценка на офертата по k-тия качествен подпоказател;
– оценка на офертата по i-тия ценови подпоказател;

За целите на формирането на комплексната оценка резултатите от всички изчисления при
прилагане на методиката ще се закръгляват с точност до втория знак след десетичната
запетая.
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1.1. Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№

Показатели

MC1 Качествени показатели
ТС 1 Оценка на предложението относно параметрите на месечния
абонамент за сервизна поддръжка – брой заявки за обслужване
на възложителя.
ТС 2 Оценка на предложението относно параметрите на периода за
развитие – брой човеко-часове.
MC2 Показатели за цена*
ЕС 1
ЕС 2
ЕС 3

Цена за изпълнение на дейностите от обхвата на Етап I, Етап II,
Етап III и Етап IV от Предмета на договора.
Цена на човеко-час за развитие на Платформата за търговско
диспечиране.
Цена за един месец като месечен абонамент за осъществяване
на сервизна поддръжка с продължителност от 9 месеца, с
включени заявки за обслужване на месец.

Тежест на
показателя в
оценката (W)
30 %
50 точки

50 точки
70 %
70 точки
20 точки
10 точки

Забележ ки:

*За целите на оценяване на офертите и определяне на икономически най-изгодната оферта,
съгласно предварително обявения критерий за възлагане „оптимално съотношение
качество/цена“, посочената валута на „Предлаганата цена“ от участника за изпълнение на
поръчката се преизчислява от комисията в левова равностойност, съгласно посочената от
участника валута по официалния фиксинг на БНБ към крайния срок за получаване на
оферти за участие, посочена в обявление на обществената поръчка.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
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2. Точни указания за формиране на комплексната оценка:

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА
ФОРМИРАНЕ НА
КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА

MC1
КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА ПО
КАЧЕСТВЕНИ
ПОКАЗАТЕЛИ

MC2
КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА
ПОКАЗАТЕЛИ
ЦЕНА

2.1.
№
ТC 1

Wmc

MCi

EN= MCixWmc

CЕ=∑ENi

ТЕЖЕСТ НА
ОЦЕНКАТА ПО
СЪОТВЕТНИЯ
ГЛАВЕН
ПОКАЗАТЕЛ (MCi)
В КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА (CЕ)

ИЗЧИСЛЕНА
СТОЙНОСТ НА
КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА
ГЛАВНИЯ
ПОКАЗАТЕЛ

ЕФЕКТИВНА
СТОЙНОСТ НА
КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА
ГЛАВНИЯ
ПОКАЗАТЕЛ (MCi)

КОМПЛЕКСНА
ОЦЕНКА

30 %

ПО
ЗА

70 %

Методика за формиране на комплексната оценка МС1 по качествени показатели:
Указания за определяне на оценката по показателите за цена
Оценка на предложението относно параметрите на месечния
абонамент за сервизна поддръжка – брой заявки за
обслужване на възложителя.

Тежест
(Wc)
50 точки

Определя се съгласно формулата:
Оценка на предложените брой заявки TC 1 = Ссъотв xWc

С макс

Където:

TC 1 – оценка за показателя;
С съотв. – съответният брой заявки за обслужване на възложителя,
включени в месечния абонамент за сервизно обслужване, посочени от
съответния участник.
С макс – предложен максимален брой заявки за обслужване на
възложителя, включени в месечния абонамент за сервизно обслужване.

Wc – тежест на подпоказателя.
ТС 2

Оценка на предложението относно параметрите на периода за
развитие – брой човеко-часове.
Определя се по следната формула:
Оценка на предложения брой човеко-часове ТС 2 =

50 точки

H съотв
хWc
H макс
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Където:
ТC 2 – оценка за показателя;
H съотв. – съответният брой човеко-часове, предложени в периода за
развитие, посочени от съответния участник.
H макс – предложен максимален брой човеко-часове, предложени в
периода за развитие.
където:

Wc – тежест на подпоказателя.

2.2.
№
EC 1

Методика за формиране на комплексната оценка МС2 по показателите за цена:
Тежест
Указания за определяне на оценката по показателите за цена
(Wc)
Цена за изпълнение на дейностите от обхвата на Етап I, Етап
70 точки
II, Етап III и Етап IV от Предмета на договора. Определя се по
следната формула:

EC1 =

PR min
хWc
PR i

където:

EC 1 – оценка за показателя;
PR i – представлява цената за изпълнение на предмета на поръчката,

предложена от съответния Участник в лева/евро без ДДС;

PR min – цената за изпълнение на предмета на поръчката на
Участника, предложил най-ниска цена в лева/евро без ДДС;

Wc – тежест на подпоказателя.
ЕС 2

Цена на човеко-час за развитие на Платформата за търговско
диспечиране
Определя се по следната формула:

EC2 =

20 точки

PR min
хWc
PR i

където:

EC 2 – оценка за показателя;
PR i – представлява цената за човеко-час, предложена от съответния
Участник в лева/евро без ДДС;

PR min – цена на човеко-час на Участника, предложил най-ниска цена в
лева/евро без ДДС;
Wc – тежест на подпоказателя.
ЕС 3

Цена за един месец като месечен абонамент за осъществяване

10 точки
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на сервизна поддръжка за период с продължителност от 9
месеца, с включени заявки за обслужване на месец
Определя се по следната формула:

EC3 =

PR min
xWc
PR i

където:

EC 3 – оценка за показателя;
PR i – представлява цената за един месец като месечен абонамент за

осъществяване на сервизна поддръжка за 9 месечен
предложена от съответния Участник в лева/евро без ДДС;

период,

PR min – цената за един месец като месечен абонамент за
осъществяване на сервизна поддръжка за 9 месечен период на
Участника, предложил най-ниска цена в лева/евро без ДДС;

Wc – тежест на подпоказателя.
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