МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: Преоборудване на горивната система с
нискоемисионни горивни камери и модернизация на системата за автоматично
управление (САУ) на газотурбинен двигател (ГТД) тип ТНМ 1304
Референтен номер: 190-054

Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка
на всяка оферта при критерий „Икономически най-изгодна оферта“ по чл. 70, ал. 2, т. 3
от ЗОП, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната
оценка, както и точни указания за определяне на оценката по всеки показател ,. В

случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена за изпълнение
на поръчката. При условие че и цените са еднакви се сравняват предложенията по
останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно тяхната тежест.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, когато икономически най-изгодната оферта не
може да се определи по гореописания ред.
Точни указания за определяне на комплексната качествена оценка на
офертата:

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни
тежести и съгласно комплексна оценка по следната формула:
n

КО = ∑ pi x wi , където:
i=1

n – общ брой на показателите;
p i ∈ (0 ÷100] – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест в процент на i-тия показател в комплексната оценка;

Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:

№

Показатели
Качествени показатели

Тежест на
показателя в
оценката в %
15 %

1

Общ срок за изпълнение

5%

2

Гаранционни срокове

10 %

Търговски показател
1
Общо:

Цена

85 %
85%
100 %
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Класирането на оф ертите се извъ рш ва по низходящ ред на получената
ком плексна оценка, като на пъ рво м ясто се класира оф ертата с най-висока
оценка.
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател:
№

Показатели

Указания за определяне на оценката

Качествени показатели
1

Общ срок за
изпълнение

Определя се съгласно формулата:
Оценка на предложения срок =

С мин
х100
С съотв

Където: Сmin – най-кратък общ срок за изпълнение на всички
услуги (в календарни дни);
С i – съответният общ срок изпълнение на всички услуги (в
календарни дни).

2

Гаранционни
срокове

Определя се съгласно формулата:
Оценка на предложения срок =


 ГС 2оф.

 ГС1оф.
х0,50  х100
х0,50  х100 + 


 ГС 2 макс.

 ГС1макс.
Където:
ГС1оф. – представлява гаранционния срок предложен от
съответния участник в месеци от датата на въвеждането на
НЕГС и САУ в експлоатация.
ГС1макс. – представлява най-дългия предложен гаранционен
срок в месеци от датата на въвеждането на НЕГС и САУ от
участниците.
ГС2оф. – представлява гаранционния срок предложен от
съответния участник в часове наработка на НЕГС и САУ.
ГС2макс. – представлява най-дългия предложен гаранционен
срок в часове наработка на НЕГС и САУ от участниците.
Допълнително уточнение: При предложени гаранционни
срокове за наработка и гаранционен срок след въвеждане в
експлоатация в месеци по-малки от заложените в
документацията за участие, участникът се предлага за
отстраняване от процедурата, поради несъответствие на
предложение за изпълнение на поръчката с предварително
обявените условия на възложителя и не се допуска до
оценявяне по този показател.
Търговски показатели
1

Цена

Определя се съгласно формулата:

2

Оценката на предложената цена =

Ц мин
х100
Ц съотв

Ц. мин – най–ниска предложена обща цена за изпълнение
предмета на поръчката
Ц. съотв. – предложена обща цена от съответния участник за
изпълнение предмета на поръчката.

Забележка:
На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следните максимално
и минимално допустими стойности за показатели от методиката за определяне
на комплексна оценка на офертите:
1. Показател „Общ срок за изпълнение“ – предложеният общ срок за изпълнение на
всички услуги, предмет на договора не повече от 270 календарни дни, считано от
датата на подписване на договора.
2. Показател „Гаранционни срокове“ - предложен гаранционен срок по работа на НЕГС
и САУ не по-малък от 8000 работни часа и гаранционен срок по време на НЕГС и САУ
не по-малък от 18 месеца от датата на въвеждане в експлоатация на НЕГС и САУ.
•
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