Методика за оценка на офертите
Офертите на участниците по всяка позиция ще се оценяват и класират според
критерий „Икономически най-изгодна оферта“, по следните показатели
със съответна относителна тежест:
Показател (П)

Относително тегло

Максимално
възможен брой точки

Предложена цена (П1)

70% (0,70)

10

Допълнителни възможности и

30% (0,30)

10

функции (П2)

Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка“ – КО, като сума от индивидуалните оценки
по определените предварително показатели.

Предложена цена (П1)
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10
точки, които се умножават по коефициент 0,70 - равен на относителното тегло на
показателя.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
П1 = (10 х Сmin / Сn ) х 0,70
Сmin - най-ниска предложена цена
Сn - цената на n-я участник
10 - максимален брой точки
0,70 - относително тегло на показателя

Допълнителни възможности и функции (П2)
Оценката по този показател е експертна и се базира на сравнителен анализ на
съответните предложения от всички оферти. На оценяване подлежат конкретните
предложения за възможности и функционални характеристики на медицинската

апаратура, които по същество са допълнителни и не представляват част от
задължителните изисквания съгласно техническото задание. Допълнителните
предложения ще бъдат оценявани с оглед крайният ефект на отделните
възможности и/или функционални характеристики, както поотделно, така и в
тяхната комплексност. Не се оценяват само като брой.
Оценката се изразява чрез числова стойност от 1 до 10 т. при максимални 10 т. и
стъпка 1 т., като две и повече предложения могат да получат еднакъв брой точки.
Минимален брой 1 т. получава предложение, в което не са дадени никакви
допълнителни възможности и функции извън посочените в техническото задание.
След това за изчисление на показателя се прилага следната формула:

П2 = (бр. точки - от 1 до 10 ) х 0,30
10 - максимален брой точки
0,30 - относително тегло на показателя

Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава като сума от
оценките на офертата по двата показателя, изчислени по формулата:

КО = П1 + П2
Максималният резултат от комплексното оценяване е 10 точки.

Забележка: Всички изчисления се закръгляват до втория знак след десетичната
запетая (до 0,01).

