МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Бенефициент: „РОДИНА-ХАСКОВО” АД
Номер на договора: BG16RFOP002-2.001-1029-C01
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите по открита процедура за
избор на изпълнител с предмет:
Обособена позиция 1: Закупуванена
листоогъваща машина;

един

брой

четиривалова

хидравлична

За класирането на допуснатитедо участие оферти ще се прилага критерий „Оптимално
съотношение качество-цена” на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” (КО), като сума от индивидуалните оценки по следните показатели: “Предложена цена”,
“Време за доставка”, „Гаранционни условия и следгаранционно обслужване” и
„Технически и функционални характеристики”.
Само кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от „РОДИНА-ХАСКОВО”АД
минимални технически изисквания се допускат до оценяване според изработената
методика. Оферти, които не отговарят на изискванията, не се допускат до оценка.
Максимално възможният брой точки за всеки показател е определен еднакъв за
всички, а относителната тежест на всеки от тях е с различна стойност, с оглед
преценката на възложителя за тяхната значимост.
Отделните показатели и съответната им относителна тежест в комплексната оценка са,
както следва:
Показател - П
(наименование)
1

1. Предложена цена – П1

Относително
тегло
2

30% (0,30)

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначение

3

( точките по
показателя)
4

100

Т ц.
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2. Време за доставка – П2
3. Гаранционни условия и
следгаранционно обслужване– П3
4.Технически и функционални
характеристики
– П4

40% (0,40)
20% (0,20)

100
100

Т д.
Т г.

10% (0,10)

100

Тт.х.

I.Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 - „Предложена цена (без ДДС)”, с максимален брой точки 100 и
относителнотегло в комплексната оценка – 0,30.
Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по
следната формула:
С min
Т ц = 100 х -----------------, където:
Cn
-“100” е максималните точки по показателя;
-“Cmin” e най-ниската предложена цена;
- “Cn” e предложената цена на конкретния оценяван кандидат (n- я участник);
Точките по първияпоказател на n- я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,30, където: “0,30” е относителнототеглонапоказателя.
Закръглява се до втория знак след запетайката. Условието важи за всички показатели.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложена найнискацена П 1 = 30
Показател 2 - „Време за доставка”, с максимален брой точки 100 и относително тегло в
комплексната оценка 0,40.
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Точките на участниците се определят в съотношение към най-краткото предложено време
за доставка в календарни дни по следната формула:
С min
Т д = 100 х -----------------, където:
Cn
-“100” е максималните точки по показателя;
-“Cmin” eнай-краткото предложено време за доставка, в календарни дни;
- “Cn” e предложеното време за доставка на n- я участник;
Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т д х 0,40, където: “0,40” е относителното теглона показателя.
Закръглява се до втория знак след запетайката. Условиетоважи за всички показатели.
Максималният брой точки по този показател получава офертата с предложено най- кратко
време за изпълнение П2 = 40
Забележка:
Участниците следва да предложат в своята оферта време за доставка в календарни
дни. Участниците не могат да предлагат време за доставка по-кратко от 20
календарни дни и по-дълго от 180 календарни дни.
Показател 3 – „Гаранционни условия и следгаранционно обслужване”,с максимален
брой точки : 100 и относителнотегло: 0,20.
Точкитепо показателя Т г. за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в
таблица № 1.
Tаблица № 1
Характеристика на гаранционни
условия и следгаранционно обслужване
П3.1 Гаранционен срок в месеци

Параметри

Точки

> 12месеца и <= 18месеца
10
> = 19месеца и <= 24месеца
15
> = 25месеца и <= 36 месеца
20
> = 37месеца и <= 48 месеца
25
> = 49месеца и < = 60 месеца
50
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П3.2 Време за реакция при авария с посещение > 1 часа и < 2 часа
на сервизен екип
> = 2часа и < 8 часа
> = 8 часа и < = 9 часа
П3.3 Възможност
за
подмяна
на Да, има
дефектиралотооборудване с налично на
склад със същитепараметри, докато се Не, няма
осъществи ремонтът
Максимално възможни точки по показател
„Гаранционни условия и следгаранционно обслужване“ – Т г.

30
20
10
20
0
100
точки

Забележка:
Участниците следва да предложат в своята оферта гаранционен срок в месеци.
Участниците не могат да предлагат гаранционен срок по-кратък от 12 месеца и подълъг от 60 месеца.
Участниците следва да предложат в своята оферта време за реакция при авария с
посещение на сервизен екип в астрономически часове. Участниците не могат да
предлагат време за реакция по-кратко от 1 часа и по-дълго от 9 часа.
П 3 = (П3.1+П3.2+П3.3) Х 0,20 , където : “0,20” е относителнототегло на показателя.
Максималният брой точки по показателя „Гаранционни условия и гаранционно
обслужване“, след отчитане на относителното тегло е П3 = 20.

Показател 4 – „Технически и функционални характеристики”,с максимален брой
точки 100 и относително тегло в комплексната оценка: 0,10.
Точките по показателя Т т.х.за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени
в таблица № 2.
Tаблица № 2
П4.1

Характеристика
Всички валове монтирани и
високоякостни лагери

напаснати

с

Параметър
Да
Не

Точки
15
0
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П4.2

П4.3

П4.4
П4.5
П4.6
П4.7
П4.8

Принцип на повдигане на страничните валове –
„пеперудена“ система. Система позволяваща
качествено огъване на тесни заготовки, шини, с
дебелини по-големи от максималния капацитет на
огъване.
Паралелност
на
валовете
гарантирана от
ексцентрични оси, прилежно монтирани в корпуса
на машината
Прецизно огъване на заготовки с максимална
дебелина и минимален диаметър на изделието –
Ø = максимум диаметър на горния вал Х 3
Задвижване на минимум долен и горен вал с
отделни хидромотори
Централна опора (асансьор) с хидравлично
задвижване и управление с бутони от пулта за
управление
Странични опори с хидравлично задвижване и
управление с бутони от пулта за управление

Да

15

Не

0

Да
На

10
0

Да
Не

15
0

Да
Не
Да
Не

10
0
10
0

Да
Не

10
0

Огъване на детайл с вътрешен диаметър <= 810 мм
Да
при дебелина на материала >= 8 мм
Не
Максимално възможни точки по показател
„Технически и функционални характеристики” – Тт.х.

15
0
100
точки

П 4 = (П4.1+П4.2+П4.3+П4.4+П4.5+П4.6+П4.7+П4.8) х 0,10 ,където :
“0,10” е относителното тегло на показателя.
Максималният брой точки по показателя “Технически
характеристики”, след отчитане на относителното тегло е П4 = 10.

и

функционални

ІІІ. Комплексна оценка:
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
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КО = П1 + П2+ П3+П4
Максимален брой точки за КО = 100
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
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