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Приложение № 2

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

“Доставка на Система за измерване размера на микро и нано частици чрез сухо и мокро
диспергиране на проби от морски седименти", за нуждите на експедиционни изследвания
на НИК "Академик“ за изпълнение на проект от Националната пътна карта, за научна

инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво развитие в областта на морските
изследвания, обвързана и с участието на България в Европейската инфраструктура (Euro-

Agro) – (МАСРИ/MASRI)”“

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определят
изпълнители на настоящата поръчка с предмет: “Доставка на Система за измерване размера
на микро и нано частици чрез сухо и мокро диспергиране на проби от морски седименти",
за нуждите на експедиционни изследвания на НИК "Академик“ за изпълнение на проект
от Националната пътна карта, за научна инфраструктура „Инфраструктура за устойчиво
развитие в областта на морските изследвания, обвързана и с участието на България в
Европейската инфраструктура (Euro-Agro) – (МАСРИ/MASRI)”.

I. Критерий за възлагане
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа критерий за възлагане –

оптимално съотношение качество/цена, съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП, въз основа на
показатели, свързани с предмета на обществената поръчка.

II. Методика за оценка на офертите
Класирането на оферти по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка

(КО), "изчислена на база техническата и финансова оценка на офертите, като критерият е
„икономически най-изгодната оферта“. Класирането на офертите се извършва по низходящ ред
на получената комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока KO.

1. Показатели за определяне на КО
Показателите, по които ще се извърши класирането на участниците с цел определяне на

икономически най-изгодното предложение са:
 предложена цена (ПЦ)
 допълнителни технически характеристики (ДТХ)
 гаранционен срок (ГС)

Относителната тежест на отделните показатели и максималният възможен брой точки са
както следва:

Предложена цена (ПЦ)
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в

комплексната оценка е 30%.

Предложен гаранционен срок (ГС)
Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в

комплексната оценка е 20%.
Допълнителни технически характеристики (ДТХ)
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Максималният брой точки по този показател е 100, а относителното му тегло в
комплексната оценка е 50%.

Таблица 1. Показатели за оценка на офертите, относителната им тежест и
максималния възможен брой точки

Показатели Тежест Максимално
възможни точки

• предложена цена – ПЦ 30% 100 точки

• Гаранционен срок – ГС 20% 100 точки

• Допълнителни технически
характеристики – ДТХ 50% 100 точки

Комплекснатаоценка се формира по формулата:

Комплексна оценка = (ПЦ)*0.3 + (ГС)*0.2 + (ДТХ)*0.5

2. Определяне на броя точкипо отделните показатели

2.1. Показател ПЦ - изчисляването по формулата:
ПЦ = (Минимална предложена цена / Предложена цена от съответния участник) *100

Предлаганата цена е крайна и включва всички разходи за изпълнение на предмета на
договора, като: разходи за транспортиране и доставка на апаратурата до мястото за
доставка, включително опаковане, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране/
монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, както и разходи за отстраняване на
всички технически неизправности, покрити от гаранционните условия и гаранционната
отговорност на Изпълнителя, обучение на трима специалисти от персонала на възложителя за
работа с оборудването.

Предложената цена следва  да  е  с точност не повече  от два знака след десетичната
запетая. Ако по показател „Предлагана цена“ участник е предложил стойност 0,00 лв. или
стойност, надвишаваща максималната прогнозна стойност на поръчката съгласно настоящата
документация, се счита, че офертата на този участник не отговаря на изискванията на
възложителя и участникът не се допуска до класиране.

Забележка: Точността на пресмятанията е до втори знак след десетичната запетая.

2.2. Показател ГП

Предложен гаранционен срок (ГС) в месеци, считано от датата на подписване на
приемо-предавателния протокол за доставка на оборудването.

ГС = ГСi х 100,

ГСmax

където:
ГС е оценката на офертата на участника показател „Гаранционен срок“;
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ГСmax е нанй-високият от предложените гаранционни срокове в месеци от всички предложения;
ГСi е предложеният гаранционен срок в месеци в предложението на участника (i);

Забележка: минималният допустим гаранционен срок е 12 месеца, а максималният такъв
– 36 месеца. При предоставяне на предложение извън посочените граници участникът ще бъде
отстранен и няма да бъде допуснат до оценяване.

2.3. Показател ДТХ

Всеки участник трябва да предложи оборудване, което покрива минималните
технически изисквания, описани в спецификацията. До оценка се допускат предложения,
които предлагат и покриват минималните технически изисквания на апаратурата.

Участникът следва да удостовери съответствието на техническите характеристики на
предлаганата апаратура със следните доказателства:

A) Официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически
спецификации от производител и/или точна хипервръзка към интернет адреса на
официалния сайт на производителя на Апаратурата, от където са видни техническите
характеристики на конкретната оферирана Апаратура.

Б) В случай, че дадена техническа характеристика не е изрично посочена в
официални каталози и/или проспекти и/или брошури и/или технически спецификации от
производител и/или в официалния интернет сайт на производителя на Апаратурата, тя може
да бъде доказана с декларация или друг вид официален документ от производител.

Представянето на документи, описани в т. A и т. Б е задължителна част от
техническото предложение на участника, като липсата им е основание за отстраняване на
участника (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП).

Посочената информация трябва да е достъпна на български език, придружена с копие на
оригиналния документ, от който е извършен превода, освен ако съответните документи не са
изготвени на български от производителя. При посочване на линкове, достъпната на тях
информация следва да е на български или английски език.

При противоречие между данни в различните документи предимство имат данните от
документите, посочени в точка A).

Ако предложението на даден участник не покрива минималните изисквания към
апаратурата и/или ако от представените доказателства описани в т А и т. Б, не се установява
съответствие и наличие на минималните изисквания към апаратурата, участникът се отстранява
от участие и предложението му не се оценява.

Оценяването на допълнителните технически характеристики (ДТХ), ще се осъществи по
следния начин:

№ Допълнителна техническа характеристика (ДТХ), предмет на оценка: Максимален
брой точки

1

Минимален размер под 0.02 микрона, който може да бъде измерен в
течни проби:

• Оферта с предложен най-малък размер – 20 точки
• Оферта с предложен втори най-малък размер – 10 точки

Всички останали оферти – 0 точки

20
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№ Допълнителна техническа характеристика (ДТХ), предмет на оценка: Максимален
брой точки

2 Максимален размер над 2000 микрометра, който може да бъде измерен в
течни проби:

• Оферта с предложен най-голям размер – 10 точки
• Оферта с предложен втори най-голям размер – 5 точки

Всички останали оферти – 0 точки

10

3

Минимален размер под 0.3 микрона, който може да бъде измерен в сухи
(прахови) проби:

• Оферта с предложен най-малък размер – 15 точки
• Оферта с предложен втори най-малък размер – 10 точки
• Оферта с предложен трети най-малък размер – 5 точки

Всички останали оферти – 0 точки

15

4

Максимален размер над 3200 микрометра, който може да бъде измерен
сухи (прахови) проби:

• Оферта с предложен най-голям размер – 15 точки
• Оферта с предложен втори най-голям размер – 7 точки

Всички останали оферти – 0 точки

15

5 Честота на ултразвукова обработката на пробата над 30kHz.
• Оферта с предложена най-голяма честота – 10 точки
• Оферта с предложена втора най-голяма честота – 5точки

Всички останали оферти – 0 точки

10

6

Възможност за работа, използвайки минимално количество дисперсант
между 250 ml и 300 ml

• Оферта с предложено най-малко количество дисперсант в
посочения обхват – 20 точки

• Оферта с предложено второ най-малко количество дисперсант в
посечия обхват – 10 точки
Всички останали оферти – 0 точки

10

7

Възможност за работа с максимално количество дисперсант между 700
ml и 1000 ml

• Оферта с предложено най-голямо количество дисперсант в
посочения обхват – 20 точки

• Оферта с предложено второ най-голямо количество дисперсант в
посечия обхват – 10 точки
Всички останали оферти – 0 точки

20

Обща сума на максималния брой точки от ДТХ№ 1÷7 100

Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Несъответствието между посочените с цифри и изписаните с думи цени е основание за
отстраняване на участника.

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни се прилага редът,
посочен в чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.


