ПРИМЕРНА МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Показатели и съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както
следва:
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1. Гаранционни показатели – П 1
2.Предлагана цена – П 2
3. Допълнителни технически параметри –
П3

Максимално
възможен
брой точки

В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени
относителните тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3
е посочен максимално възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено
символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – “Гаранционни показатели”, с максимален брой точки – 10 и
относително тегло - 0,30.
Показателя съдържа 2 параметъра: 1.1 „Гаранционен срок в календарни месеци.“ и
1.2 „Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове“
1.1 Гаранционен срок в календарни месеци.
Не по-малък от 6 (шест) календарни месеца, считано от датата на подписване на
двустранния финален приемо-предавателен протокол за доставка предмета на процедурата
и не по-дълъг от 48 (четиридесет и осем) календарни месеца.
1.2. Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в часове.
Не по- малко от 1 час и не повече от 24 (двадесет и четири) часа от момента на подаване
на сигнал от страна на Възложителя за наличие на проблем с функционирането/работата
на ДМА - обект на настоящата процедура, в които кандидатът се задължава да предприеме
необходимите действия по идентифициране на проблема.
За параметър 1.1„Гаранционен срок в календарни месеци“:
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-дълъг срок за гаранционен
сервиз – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към найдългия предложен гаранционен срок по следната формула:
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Сn
Т г.с. = 5 х -----------------, където:
C max
 „5” е максималните точки по показателя:
 „Cmax” е най-дългия предложен гаранционен срок ;
 „Cn ”е гаранционния срок на n-я участник.
За параметър 1.2 „Време за реакция при възникнала и сигнализирана повреда в
часове“:
Максималният брой точки получава офертата с предложено най-кратко време за
реакция в часове – 5 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение
към най-дългия предложен гаранционен срок по следната формула:
С min
Т в.р. = 5 х -----------------, където:
Cn
 „5” е максималните точки по показателя:
 „Cmin” е най-кратко време за реакция при констатиране на повреда в часове ;
 „Cn ” е времето за реакция на n-я участник.
Точките по двата параметъра се събират за да се получат точките на всеки участник
по показателя както следва: Т г.п. = Т г.с. + Т в.р.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т г.п. х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – „Предлагана цена”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
С min
Т ц = 10 х -----------------, където:
Cn
 „10” е максималните точки по показателя ;
 „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 „Cn ”е цената на n-я участник.
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Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т ц х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – “ Допълнителни технически параметри“ – П 3, с максимален брой точки – 10
и относително тегло - 0,40.
Точките, които всеки от участниците получава за съответствие на предложението
му с посочените в документацията допълнителни технически параметри, се изчислява
отделно за всяка обособена позиция съгласно следната таблица:
Допълнителен технически
параметър

Стойности

Точки

1

2

3

Наличие на :
1. Оптико емисионен стационарен да
спектрометър за измерване на
химичният състав на метални
части,
оборудван
с
SDAR
/искрово възбуждане в инертна
аргонова
атмосфера/,
с
интелигентна
калибрираща
система, фибро оптична връзка и
адаптор за малки метални части,
ленти и телове.
2. Дигитален тестер за измерване да
на твърдостта на закалените
метални части по метода на
Рокуел (HRC), оборудван със
софтуер за изчисляване на
статистически параметри, LAN
връзка и USB порт.
3.
Автоматичен
тестер
за да
измерване на микро твърдост и
твърдост на закалените метални

2,5 точки

2,5 точки

2,5 точки
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части по метода на Викерс (HV),
обрудван
с
високопрецизен,
дигитален, микрометричен окуляр
с LCD дисплей.
4.Аспирационна
система
с да
защита – мин. IP55, клас F
Максимално възможни точки по показател “ Допълнителни
технически параметри“ – П 3,

2,5 точки
10 точки

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т т.п. х 0,40 , където :


„0,40” е относителното тегло на показателя.
 Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от
оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3

Офертата получила най-висока комплексна оценка по съответната обособена позиция се
класира на първо място.
При еднаква оценка на две различни оферти предимство ще бъде дадено на офертата
получила по-висок брой точки на П3.
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