Важи за обособена позиция № 1
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за
котел
Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ;
Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за котел.
Референтен номер: 190-093
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
всяка оферта, при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ за определяне на
икономически най-изгодната оферта, съгласно 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. Когато комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни
предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т.1, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест съгласно полученият брой точки.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие
гореописания ред.
Комисията разглежда предложенията за изпълнение на поръчката и при пълно съответствие
с изискванията на възложителя извършва класиране по посочените показатели и съответните
им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по следната формула: Q = C + F
където:
Q - комплексна оценка;
C – комплексна оценка по качествени показатели;
F – оценка по търговски показател.
Методика за формиране на комплексната оценка по качествени показатели:
C = [(TC1i /maxTC1) * 10] + [(minTC2 /TC2i) * 20] където:
maxTC1 е най-дългият от всички предложени гаранционни срокове;

ТС1i е предложеният гаранционен срок от съответния участник.
minТС2 е най-краткият от всички предложени срокове за доставка;

ТС2i е предложеният срок за доставка от съответния участник;
Методика за формиране на оценка по търговски показател:
F = (minF1/F1i) * 70 където:
minF1 е най-ниската от всички предложени общи цени;

F1i е предложената обща цена от съответния участник.
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.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№

Тежест на
показателя

Показател

С
Качествени показатели
ТС1 Гаранционен срок
ТС2 Срок за доставка
F
Търговски показател

10 %
20 %

F1

70 %

Предлагана цена
Общо:

100 %

* Забележки:
1. Срокът/сроковете за доставка следва да бъде предложен/и в календарни дни;
2.
В случай че за отделните видове котли са предложени срокове за доставка с
различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС2 „Срок за доставка“ се
взима предвид най-дългият предложен срок;
3.
Гаранционният срок/гаранционните срокове следва да бъде/бъдат предложен/и в
месеци;
4.
В случай че за отделните видове котли са предложени гаранционни срокове с
различна продължителност, за целите на оценката по показател ТС1 „Гаранционен срок
се взима предвид най-краткия предложен срок.
5.
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:
Показател ТС1 „Гаранционен срок“: Предложен гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца
и не повече от 60 месеца, считано от датата на доставка
Показател ТС2 „Срок за доставка“: Предложен срок на доставка - не повече от 90 календарни
дни, считано от датата на сключване на договор.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Важи за обособена позиция № 2
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчката: Доставка на котли за природен газ и на газова горелка за
котел
Обособени позиции:
Обособена позиция № 1 Доставка на котли за природен газ
Обособена позиция № 2 Доставка на газова горелка за котел
Референтен номер: 190-093
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексната оценка на
всяка оферта, при критерий „оптимално съотношение качество/цена“ за определяне на
икономически най-изгодната оферта, съгласно 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. Когато комплексните оценки на две или повече
оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни
предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочения по т.1, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест съгласно полученият брой точки.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие
гореописания ред.
Комисията разглежда предложенията за изпълнение на поръчката и при пълно съответствие
с изискванията на възложителя извършва класиране по посочените показатели и съответните
им относителни тежести, съгласно комплексна оценка по следната формула: Q = C + F
където:
Q - комплексна оценка;
C – комплексна оценка по качествени показатели;
F –оценка по търговски показател.
Методика за формиране на комплексната оценка по качествени показатели:
C = [(TC1i /maxTC1) * 10] + [(minTC2 /TC2i) * 20] където:
maxTC1 е най-дългият от всички предложени гаранционни срокове;

ТС1i е предложеният гаранционен срок от съответния участник.
minТС2 е най-краткият от всички предложени срокове за изпълнение;

ТС2i е предложеният срок за изпълнение от съответния участник;
Методика за формиране на оценка по търговски показател:

F = (minF1/F1i) * 70 където:
minF1 е най-ниската от всички предложени общи цени;

F1i е предложената обща цена от съответния участник.
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.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка:
№

Тежест на
показателя

Показател

С
Качествени показатели
ТС1 Гаранционен срок
ТС2 Срок за изпълнение
F
Търговски показател

10 %
20 %

F1

70 %

Предлагана цена
Общо:

100 %

* Забележки:
1. Срокът за доставка следва да бъде предложен в календарни дни;
2. Гаранционният срок следва да бъде предложен в месеци;
3. 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:
Показател ТС1 „Гаранционен срок“: Предложен гаранционен срок - не по-малко от 24 месеца
и не повече от 60 месеца, считано от датата на доставка.
Показател ТС2 „Срок за изпълнение“: Предложен срок на доставка - не повече от 90
календарни дни, считано от датата на сключване на договор.
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

