МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Наименование на поръчка:

Извършване на безразрушителен контрол.

Обособена позиция № 1 -

безразрушителен
контрол
за
експлоатационен район „Вълчи Дол“

Извършване на
североизточен

Обособена позиция № 2 Обособена позиция, за
която се отнася:

Извършване на
безразрушителен
контрол
за
югоизточен
експлоатационен район „Стара Загора“;

Обособена

позиция № 3 - Извършване на
безразрушителен
контрол
за
северозападен
експлоатационен район „Ботевград“, включително ПГХ
„Чирен“ и ремонтна база „Ботевград“
Обособена позиция № 4 безразрушителен
контрол
експлоатационен район „Ихтиман“

за

Извършване на
югозападен

Настоящата Методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
всяка Оферта по обособена позиция, за която се участва, показателите и относителната им
тежест за определяне на комплексната оценка.

Указания за определяне на комплексната оценка на оферта за всяка обособена
позиция.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести по
следната формула:

КО =

n

W
i 1

i

Pi min
, където:
Pi

n – общ брой на показателите;
Pi
– предложение от съответния Участник по i-тия показател за съответната
обособена позиция (за показатели от P1 до P21);
Pi min – минимално предложение по i-тия показател за съответната обособена
позиция;
Wi – тежест на съответния показател в точки.

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

стр. 1 от 2

Показател

Количество

Показател

Тежест на
показателя
в оценката
в точки (W)

за 1 брой

P1

8

за 1 брой

P2

8

Технически показатели
1. Срок за започване на
контрола
2. Срок за започване на
контрола при възникнала
аварийна ситуация

Икономически показатели
Цена за радиографичен контрол
1. ≤ 8 mm
за 1 линеен метър
P3
9
2. ≤14 mm
за 1 линеен метър
P4
7
3. над 14 mm
за 1 линеен метър
P5
4
4. до Ø90 с две експонации
≤ 8 mm дебелина на тръбата
P6
4
5. до Ø90 с две експонации
над 8 mm дебелина на тръбата
P7
2
Цена за ултразвуков контрол
1. На заварени съединения
за 1 линеен метър
P8
8
2. На основен метал / контрол
за м2
P9
4
за разслой
3. Дебелина на стена
за 1 точка
P10
2
4. Цена за магнитно-прахов
за 1 линеен метър
P11
5
2
контрол
за м
P12
9
5. Цена за контрол с
за 1 линеен метър
P13
2
2
проникващи течности
за м
P14
2
6. Цена за визуален контрол
за 1 линеен метър
P15
6
за м2
P16
2
7. Цена за електроискров
контрол за плътност на
за м2
P17
2
изолационно покритие
8. Цена за мобилизация/демобилизация на техника и персонал за извършване на заявен
контрол
8.1 За работни дни
за 1 брой
P18
9
8.2 За празнични, почивни дни
за 1 брой
P19
3
9. Цена за престой на един
за 1 час
P20
3
специалист на час
10. Цена за почистване на
повърхността на обекта за
контрол за нуждите на
за м2
P21
1
контрола, при недобро
почистване от страна на
Възложителя
Общ възможен брой точки
100
(технически и икономически показатели):

Класирането на получените Оферти в процедурата се извършва по низходящ ред на
получената комплексна оценка, като на Първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
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