МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
I. Вид процедура: „избор с публична покана“
II. Обект на процедурата: Доставка, чрез покупка
III. Предмет на процедурата: “ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ по обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция 1. Инсталация за сушене на пясък, 1 бр.
Обособена позиция 2. Дозираща машина, 1 бр.
Обособена позиция 3. Фолираща машина, 1 бр.
Обособена позиция 4. Миксер, 1 бр.
Обособена позиция 5. Газокар, 1 бр.”
IV. Цели на методиката
Методиката има за цел да бъде определен начина за оценяване на офертите, с цел избор на
икономически най-изгодната оферта. В съответствие с чл.51 от ЗУСЕСИФ „МАРИСАН и
КОЛЕВ” АД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност” 2014-2020, ще прилага критерий „Оптимално съотношение качествоцена”. Класирането на допуснатите до участие оферти след извършване на проверка за
съответствие по документи и съответствие по минимални технически и функционални
характеристики, ще се извършва на база получената от всяка оферта Комплексна оценка (КО), като сума от индивидуалните оценки по определените предварително критерии.
V. Нормативна уредба
Съгласно чл.18, ал. 2 и ал. 3 на Постановление № 118 на Министерски съвет от 20 май 2014 г.
бенефициентът, в качеството си на Възложител 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. Възложителят също така писмено
уведомява участниците за липсващи документи или за констатираните нередовности, посочва
точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително, и
определя еднакав за всички участници срок за представянето им.
Съгласно изписванията на Договора за безвъзмездна помощ, Общите условия и правилата за
участие в настоящата процедура, Кандидатите трябва да удостоверят съответствие по
минимални технически и функционални характеристики за оборудването, за което
кандидатстват по съответната обособена позиция.
VI. Показатели за оценка на офертите и тяхната относителна тежест по всички
обособени позиции
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ПОКАЗАТЕЛИ
(наименование)

ОТНОСИТЕЛНО
ТЕГЛО

1
2
1. Предложена цена – П1
30% (0,30)
2.Технически възможности (Степен
на съответствие с допълнителните
технически
и
функционални
50% (0,50)
характеристики
изисквани
от
Бенефициента) – П2
3. Условия на гаранционен сервиз –
20% (0,20)
П3
Максимален брой точки по всички критерии – 36.

МАКСИМАЛ
НО
ВЪЗМОЖЕН
БРОЙ ТОЧКИ
3
36

СИМВОЛ
НО
ОЗНАЧЕ
НИЕ
4
Пц

36

Тв

36

Гс

1) П1 „Предложена цена” с максимален брой точки – 36 и относително тегло в
комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 36 точки.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена
цена по следната формула:
С min
П ц = 36 х -----------------, където :
Cn
 “36” е максималните точки по показателя ;
 “Cmin.” е най-ниската предложена цена ;
 “Cn” е предложената цена от кандидата, чието предложение се разглежда.
Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = П ц х 0,30
, където "0,30” е относителното тегло на показателя.
Забележка: Стойността на точките по Показател „Предложена цена” се изчислява до
втория знак след десетичната запетая.
2) П2 „Технически възможности” (Степен на съответствие с допълнителните
технически и функционални характеристики изисквани от Бенефициента по всяка
отделна обособена позиция и на възможността на доставчика да монтира, да
настрои, да пусне в действие, да поддържа доставеното оборудване и да осигури
обучение за работа с доставеното оборудване), с максимален брой точки – 36 и
относителна тежест в комплексната оценка – 0,50.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които са с допълнителни технически
възможности еднакви на посочените в заданието от Възложителя. Точките по показателя за
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всяка оферта се изчисляват, като сума от точките, посочени по-долу в Таблици А, Б, В, Г и Д,
в зависимост от обособената/ите позиция/и, за които Кандидата подава оферта.
В случай, че в офертата подадена от кандидат по процедурата липсва информация относно
дадена/и допълнителна/и характеристика/и посочена/и в заданието на Възложителя при
извършване на оценката по показател П2 ще бъде прието, че същата/същите не е/не са
налична/и.
Таблица А: Обособена позиция 1. Инсталация за сушене на пясък
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
ПАРАМЕТРИ:
Т1. Допълнителни технически и функционални
характеристики:
Налично
1. Размер на подаваните частици - до 3-4 мм.
Не е налично
Налично
2. Максимална мощност за задвижване на барабана: 40 kW;
Не е налично
Налично
3. Автоматизирано контролиране на изходната влажност,
независимо от вариациите на входящата влажност.
Не е налично
Налично
Т2.
Осигурен
сервиз
след
изтичане
на
гаранционния срок, с време на сервизна реакция до
Не е налично
24 часа
Налично
Т3. Осигурено обучение за експлоатация на
предлаганото оборудване на 2 души от персонала
на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението
Не е налично
следва да бъде осигурено безплатно от страна на
изпълнителя.
Максимално възможни точки
по показател “Технически възможности” – Т в 01

ТОЧКИ:

4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
12,00 точки
0,00 точки
12,00 точки
0,00 точки

36,00 точки

Таблица Б: Обособена позиция 2. Дозираща машина
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
ПАРАМЕТРИ:
Т1. Допълнителни технически и функционални
характеристики:
1. Съвместимост на машината както с колоранти на
Налично
водна основа така и с такива от универсален тип и на
Не е налично
солвентна основа.
Налично
2. Възможност за дозиране на колоранти до 0,2 l/min;
Не е налично
Налично
3. Устойчивост на материала, от който са изработени
канистрите на въздействието на колорантите.
Не е налично

ТОЧКИ:

4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
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Т2.
Осигурен
сервиз
след
изтичане
на
гаранционния срок, с време на сервизна реакция до
24 часа
Т3. Осигурено обучение за експлоатация на
предлаганото оборудване на 2 души от персонала
на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението
следва да бъде осигурено безплатно от страна на
изпълнителя.
Максимално възможни точки
по показател “Технически възможности” – Т в 02

Налично

12,00 точки

Не е налично

0,00 точки

Налично

12,00 точки

Не е налично

0,00 точки

36,00 точки

Таблица В: Обособена позиция 3. Фолираща машина
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
ПАРАМЕТРИ:
Т1. Допълнителни технически и функционални
характеристики:
Налично
1.Променливо предварително разтягане на стреч
фолиото, чрез сменяеми зъбни предавки от 0 до 300%;
Не е налично
Налично
2. Ширина на стреч фолиото, с което работи машината 500 mm.
Не е налично
Налично
3. Дебелина на стреч фолиото - 12÷35 микрона.
Не е налично
Налично
Т2.
Осигурен
сервиз
след
изтичане
на
гаранционния срок, с време на сервизна реакция до
Не е налично
24 часа
Налично
Т3. Осигурено обучение за експлоатация на
предлаганото оборудване на 2 души от персонала
на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението
Не е налично
следва да бъде осигурено безплатно от страна на
изпълнителя.
Максимално възможни точки
по показател “Технически възможности” – Т в 03

ТОЧКИ:

4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
12,00 точки
0,00 точки

36,00 точки

Таблица Г: Обособена позиция 4. Миксер
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
ПАРАМЕТРИ:
Т1. Допълнителни технически и функционални
характеристики:
Налично
1. Жироскопичен тип на миксера.
Не е налично
Налично
2. Време за смесване от 1 мин до 30 мин.
Не е налично
3. Еднопосочен ход на миксиране.
Налично

ТОЧКИ:

4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
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Т2.
Осигурен
сервиз
след
изтичане
на
гаранционния срок, с време на сервизна реакция до
24 часа
Т3. Осигурено обучение за експлоатация на
предлаганото оборудване на 2 души от персонала
на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението
следва да бъде осигурено безплатно от страна на
изпълнителя.
Максимално възможни точки
по показател “Технически възможности” – Т в 04

Не е налично
Налично

0,00 точки
12,00 точки

Не е налично

0,00 точки

Налично

12,00 точки

Не е налично

0,00 точки

36,00 точки

Таблица Д: Обособена позиция 5. Газокар
ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ:
ПАРАМЕТРИ:
Т1. Допълнителни технически и функционални
характеристики:
Налично
1. Ресурс на газокара – над 25 000 часа
Не е налично
Налично
2. Eлектронна система за управление на хидравликата;
Не е налично
Налично
3. Наличие на два работни фара напред.
Не е налично
Налично
Т2.
Осигурен
сервиз
след
изтичане
на
гаранционния срок, с време на сервизна реакция до
Не е налично
24 часа
Налично
Т3. Осигурено обучение за експлоатация на
предлаганото оборудване на 2 души от персонала
на бенефициента за минимум 40 часа. Обучението
Не е налично
следва да бъде осигурено безплатно от страна на
изпълнителя.
Максимално възможни точки
по показател “Технически възможности” – Т в 05

ТОЧКИ:

4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
4,00 точки
0,00 точки
12,00 точки
0,00 точки
12,00 точки
0,00 точки

36,00 точки

Точките по показателя за всяка оферта по всяка конкретна обособена позиция се
изчисляват, като сума от точките по параметрите, посочен в съответните Таблици А, Б,
В, Г и Д.
За Обособена позиция 1. Инсталация за сушене на пясък, Т в се изчислява по
таблица А, както следва:
Т в 01 = T1+T2+T3
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За Обособена позиция 2. Дозираща машина, Т в се изчислява по таблица Б, както
следва:
Тв 02= T1+T2+T3
За Обособена позиция 3. Фолираща машина, Т в се изчислява по таблица В, както
следва:
Т в 03= T1+T2+T3
За Обособена позиция 4. Миксер, Т в се изчислява по таблица Г, както следва:
Т в 04= T1+T2+T3
За Обособена позиция 5. Газокар, Т в се изчислява по таблица Д, както следва:
Т в 05 = T1+T2+T3
Точките по втория показател за всяка отделна обособена позиция, за която
кандидатът е подал оферта, се получават по следната формула:
П 2 = Т в х 0,50

, където "0,50” е относителното тегло на показателя.

3) П3 „Условия на гаранционен сервиз” с максимален брой точки - 36
Максималния брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени най-добри
условия по отношение на условия за гаранционен сервиз. Точките по подпоказателя за всяка
оферта се изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица Е.
Таблица Е
УСЛОВИЯ НА ГАРАНЦИОНЕН
СЕРВИЗ

Гаранционен срок

ПАРАМЕТРИ

ТОЧКИ

до 24 месеца,
включително
над 24 до 36 месеца,
включително
над 36 до 60 месеца,
включително

12 точки

над 60 месеца

36 точки

Максимално възможни точки
по показател “Условия на гаранционен сервиз” – Г с

1 точка

24 точки

36 точки

Точките по третия показател на n-я участник се получават по следната формула:
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П 3 = Г с х 0,20

, където "0,20” е относителното тегло на показателя.

Забележка: Стойността на точките по Показател „Условия на гаранционен сервиз” се
изчислява до втория знак след десетичната запетая.
VII. Методика за определяне на крайна оценка на офертите и Класиране на офертите
Икономически най-изгодната оферта за всяка обособена позиция за Възложителя е тази,
получила най-висока комплексна оценка (КО) от максимално възможни точки като сума от
индивидуалните оценки по отделните показатели, изчислена по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Максимално възможната за получаване от всеки кандидат комплексна оценка (КО) е 36
точки.
Забележка: Класирането ще се извърши по стойности, изчислени до втория знак след
десетичната запетая. Ако има равни оценки на отделни кандидати, ще се извърши повторна
оценка, като всички стойности бъдат пресметнати отново до третия знак след
десетичната запетая.

„Този документ е създаден по проект “Повишаване на производствения капацитет в "МАРИСАН И КОЛЕВ" АД” изпълняван в рамките на договор за
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