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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
на предложенията за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет:
“ Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на автоматизирана линия за
дозиране и опаковане”
1. Предварителна проверка
1.1. КОНИ СЕЛЕКТ ФРУХТ ООД може по всяко време да проверява заявените от
кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея
документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни
доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.
1.2. Преди началото на подробното оценяване на офертите, комисията извършва
предварителна проверка за комплектността на подадените оферти и съответствието им
с изискванията, обявени в документацията за участие.
1.3. При предварителната оценка се проверява наличието на всички необходими
документи за участие в процедурата съгласно Пояснителния документ. Комисията
писмено уведомява участниците за липсващи документи или за констатирани
нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които следва да се
представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв за
всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни считано от датата на получаване
на писменото уведомяване. В случай че даден участник не предостави в срок
изисканите документи, същият се отстранява от настоящата процедура за избор на
доставчик. В случай че, предложението не покрива всичките или част от зададените
параметри от Възложителя (включително максимален срок на доставка и минималните
технически характеристики на машината, посочени в техническата спецификация),
съответния участник не се допуска до техническа оценка.
2. Проверка за съответствие с минималните технически характеристики
Преди същинското оценяване на офертите ще бъде извършена проверка за съответствие
на системата с минималните технически характеристики, съгласно Пояснителния
документ. В случай, че дадена оферта не покрива минималните технически
характеристики, тя ще бъде отхвърлена като административно недопустима.

3. Оценка на предложенията - критерии: Икономически най-изгодна оферта
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по ПМС № 55/2007г. са
възможни два критерия за оценка на офертите: най-ниска предложена цена и
икономически най-изгодна оферта.
Кони Селект Фрухт ООД, съгласно чл. 25. т. 2 от ПМС № 55/2007 г., ще прилага
критерий „Икономически най-изгодна оферта”.
При този метод класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на
получената от всяка оферта “Комплексна оценка”, която се образува от сумата от
индивидуалните оценки по предварително определени показатели.
Показатели, които ще се взимат предвид при оценяване на офертата:
- Предложена цена – Показател 1 (П1)
- Допълнителни технически изисквания – Показател 2 (П2)
- Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване – Показател 3 (П
3).
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Тежест на всеки показател в общата комплексна оценка и максимално възможен брой
точки:
Максимално
Символно
Показател
Тежест
възможен брой
обозначение
точки
Предложена цена – П1
Допълнителни
показатели – П2

технически

Условия на гаранционен сервиз и
следгаранционно обслужване – П3

40% (0,40)

20

Тц

20% (0,20)

20

Тт

40% (0,40)

20

Ту

Всеки показател Пn има различно относително тегло в комплексната оценка:
КО = П1 + П2 + П3, където
П1 = К1 х 0,40
П2 = К2 х 0,20
П3 = К3 х 0,40
Крайната оценка на всяко предложение ще се извърши по формулата:
КО = К1 х 0,40 + К2 х 0,20 + К3 х 0,40
Забележка: Получената оценка за всеки показател се закръглява с точност до 0.01
Оценките по всеки показател се нанасят в лист за комплексна оценка. Листа за
комплексна оценка се подписва от председателя и членовете на комисията и е
приложение към протокола.
Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
При еднаква комплексна оценка за изпълнител се избира участникът, получил по-висок
брой точки по показател П1 - Предложена цена
Определяне на оценката за всеки показател:
3.1. Показател 1 – Предложена цена
Показател „Предложена цена” с максимален брой точки – 20 и относително тегло в
комплексната оценка – 0,40. Максималният брой точки ще бъдат присъдени на
офертата с най-ниска цена. Точките на останалите участници се определят в
съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:
С min
Т ц = 20 х -----------------, където :
Cn
 “20” е максималните точки по показателя;
 “Cmin” е най-ниската предложена цена;
 “Cn ”е цената на n-я участник.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П1 = Тц х 0,40, където:
 „0,40” е относителното тегло на показателя.
3.2. Показател 2 – Допълнителни технически показатели
Показател „Допълнителни технически показатели“ с максимален брой точки - 20 т. и
относително тегло в комплексната оценка – 0,20.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в
таблицата.
Максималният брой точки по този показател е 20.
Параметри
Допълнителни технически
Точки
показатели
Наличие на електронна система за Тс = 10, при наличие
изчисление
по
бройки
на електронна
система
продукта
изчисление на бройки
продукта
Максималният брой точки ще
бъде присъден на офертата, която Тс = 0, при отсъствие
включва електронна система за електронна
система
изчисление не само на теглото, но изчисление на бройки
и на брой продукти
продукта
Офертата, която не включва този
показател ще получи 0 точки.
Уреда за поставяне на етикети
има възможност за свързване с
компютър
и
редакция
на
етикетите
Максималният брой точки ще
бъде присъден на офертата, която
включва уред за поставяне на
етикети
с
възможност
за
свързване
с
компютър
и
компютърна
редакция
на
етикетите
Офертата, която не включва този
показател ще получи 0 точки
Максимално възможен брой
точки по показателя - Тт

на
за
на

на
Макс. 10 точки
за
на

Тл = 10, при наличие на уред за
поставяне
на
етикети
с
възможност за свързване с
компютър и редакция на
етикетите
Тл = 0, при отсъствие на уред за
поставяне
на
етикети
с Макс. 10 точки
възможност за свързване с
компютър и редакция на
етикетите

20 точки

Точките по втория показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П2 = Ттn х 0,20, където:
 „0,20” е относителното тегло на показателя.

3.3. Показател 3 – Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно
обслужване
Показател „Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване”, с
максимален брой точки – 20 и относително тегло в комплексната оценка – 0,40.
Максималния брой точки ще се получи от офертата, която е с предложени най-добри
условия по отношение на гаранционния сервиз и следгаранционното обслужване.
Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени в
таблицата.
Условия на гаранционен сервиз и следгаранционно обслужване
Условия на гаранционен сервиз
Параметри
Точки
Т min
Време за реакция (в часове)
Тр = 10 х -----------------, където :
Макс. 10
Максималният брой точки ще бъдат
Тn
точки
присъдени на офертата с най-кратък „10” – максималните точки по
срок за реакция при установен проблем. показателя
Точките на останалите участници се „Т min” – най-кратък предложен срок
определят в съотношение към най- за реакция при установен проблем
краткия предложен срок по следната „Т n” - срокът на n-я участник
формула:
Тn
-----------------, където :
Макс. 5
Максималният брой точки ще бъдат
Т max
точки
присъдени на офертата с най-дълъг срок „5” – максималните точки по
на гаранция. Точките на останалите
показателя
участници се определят в съотношение
„Т n” - срокът на n-я участник
към най-дългия предложен срок по
„Т max” – най-дългия предложен срок
следната формула:
на гаранция
Срок на гаранцията (в месеци)

Тг = 5 х

Тn
Тг = 5 х -----------------, където :
Макс. 5
Т max
точки
„5” – максималните точки по
Максималният брой точки ще бъдат
показателя
присъдени на офертата с най-дълъг срок „Т n” - срокът на n-я участник
на експлоатационна поддръжка.
„Т max” – най-дългия предложен срок
Точките на останалите участници се
на експлоатационна поддръжка
определят в съотношение към найдългия предложен срок по следната
формула:
Максимално възможен брой точки по
20 точки
показателя - Ту
Предложение за експлоатационна
поддръжка за следгаранционния
период (в месеци)
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Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П3 = Туn х 0,40, където:
 „0,40” е относителното тегло на показателя.

Окончателна оценка:
На база на получените по всеки показател точки за съответния кандидат се изчислява
комплексната оценка, която е сбор от точките на всички показатели:
КО = П1 + П2+П3
Офертата, която получи най-висока оценка, ще се класира на първо място и
кандидатът ще бъде избран за изпълнител на договора по съответната обособена
позиция.
Крайно класиране на Кандидатите
1. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,
получени от всеки участник.
2. На първо място се класира участникът с най-висока оценка.
3. След приключване работата на комисията, нейният председател представя
подписан от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя.
4. Неразделна част от протокола на комисията е таблицата-лист за оценка.

