МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта, а критерият за възлагане е „оптимално съотношение качество/цена”.
Настоящата методика се прилага и съдържа точни указания за определяне на комплексна
оценка на всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на
комплексната оценка.
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са
следните:

№ по
ред

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРАЙНАТА
ОЦЕНКА

Максимален
брой точки

1

Срок за доставка /К1/

30 точки

2.

Предложена цена /Ц/

70 точки

Определяне на крайната оценка и класиране:
Крайната оценка (КO – 100 т.) се изчислява по следната формула:
КO = К+Ц, където:
Показател 1 - К - Срок за доставка – максимален брой точки - 30.
Оценката на К - Срок за доставка се извършва на база предложените от участника срокове
за доставка. Оценката на К - Срок за доставка (К – 30 т.) се изчислява по следната
формула:
К минимален
К =30 х ------------------К участник
където :
К минимален К участник -

най-малкият предложен срок
срок, предложен от съответния участник

Минимален срок, който Възложителя ще оценява е 1 ден.

Забележ ки:
1. Предложеният срок на доставка следва да се посочи от участниците като цяло число
в календарни дни.
2. На основание чл. 70, ал. 6 от ЗОП Възложителят определя следната максимално
допустима стойност за показател от методиката за определяне на комплексна оценка
на офертите:

Срок за доставка - не повече от 90 календарни дни от датата на сключване на договор.
Показател 2 - Предложена цена – Ц, максимален брой точки – 70.
Комисията оценява офертите на участниците от 0 до 70 точки общо за всички
подпоказатели.
Оценката по показател Предложена цена се извършва на база предложените от участника
цени за изпълнение на поръчката без ДДС. Оценката на Предложена цена (Ц – 70 т.) се
изчислява по следната формула:
Ц = Ц1 + Ц2, където:
Ц1 – Предложена обща цена за доставка на компютърна техника по позиции 10.1,
10.2 и 10.3 от техническата спецификация – максимален брой точки -35 т.
Оценката на Ц1 се изчислява по следната формула:
Ц1 минимална
Ц1 =35 х ------------------Ц1 участник
където :
Ц1 минимална Ц1 участник -

най-ниската предложена обща цена за доставка
общата цена за доставка, предложена от съответния участник

Предложената обща цена трябва да бъде цяло число, по-голямо от нула.
Ц2 – Предложена обща цена за инсталиране на софтуерните продукти по
позиции 10.2 и 10.3 от техническата спецификация –максимален брой точки - 35
т. Оценката на Ц2 се изчислява по следната формула:
Ц2 минимална
Ц2 =35 х ------------------Ц2 участник
където :
Ц2 минимална Ц2 участник -

най-ниската предложена обща цена за инсталиране
общата цена за инсталиране, предложена от съответния участник

Предложената цена трябва да бъде цяло число, по-голямо от 0 /нула/. В случай
че предложената цена е 0 /нула/, то същата за целите на оценка на офертата ще
се приема като 1 /едно/.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо
място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им крайна оценка.

