МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТА
Наименование на поръчка:

"ИЗРАБОТКА И ДОСТАВКА НА ПЕЧАТНИ
МАТЕРИАЛИ НА ЗАГЛАВИЯТА ОТ ПРОГРАМАТА
НА НХА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО
ПРИСЪЩАТА Й НАУЧНА И ХУДОЖЕСТВЕНОТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ"

Точни указания за определяне на комплексната 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;
pi  (0100 – оценка на офертата по i-тия показател;
wi – тежест в % на i-тия показател в комплексната оценка;
Показателите и относителната
комплексната оценка:
№
Показател

им

тежест

за

определяне

на

Тежест на
показателя %
Предложени методи на изработка и използвани 35 %
материали
Срок за доставка
5%
Предложена цена
60 %
Общо:
100 %

Класирането на офертите се извършва по възходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока
оценка.
Точни указания за определяне на оценката по всеки показател
Оценката по всеки от показателите се извършва, както следва:
Относно техническите предложения:
Показател
Указания за определяне на оценката
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1. Mетоди на изработка
използвани материали

2. Срок за доставка

и

0 ÷ 100 точки - Максимална оценка по този показател получава тази
оферта, която напълно отговаря на технически изисквания в
документацията за участие, и предложените методи на изработка и
използваните материали са с най-добри параметри и характеристики.
Оценката на останалите оферти се определя чрез сравняване на
методите на изработка и използвани материали в
оценяваната оферта, с тези на офертата получила максимална оценка по
настоящия показател.
Ако предложенията не отговарят на изискванията от документацията за
участие, офертата се отстранява и участникът не се допуска до по
нататъшно класиране в процедурата.
Оценката се извършва в диапазона 0 ÷ 100 точки съгласно следната
формула:
Оценка на показателя = С мин х100
С съотв.

3. Предложена цена

Където: Смин – най-кратък срок (в кал. дни) за доставка на пълния обем
от предмета на поръчка.
Ссъотв – предложен срок за изпълнение от съответния
Участник (в кал. дни).
Оценката се извършва в диапазона 0 ÷ 100 точки съгласно следната
формула:

Оценка на показателя =

Pмин х100
Pсъотв

Където:
Pмин – най-ниска обща очаквана стойност за изпълнение на
поръчката, определена на база предложените цени, от офертите на
всички участници.
Pсъотв – обща очаквана стойност, определена на база
предложените цени, от оценяванатаофертата.
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