МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
В провежданите процедури за определяне на изпълнител по чл.51 от ЗУСЕСИФ и
ПМС № 160/01.07.2016 г. за изпълнител се определя участникът, предложил икономически
най-изгодната оферта, която включва : Оптимално съотношение качество-цена.
При определяне на чрез „Оптимално съотношение качество-цена“ класирането на
допуснатите до участие оферти се извършва на база получената от всяка оферта
„Комплексна оценка” - (КО), като сума от индивидуалните оценки по предварително
определените показатели.
1. Максимално възможният брой точки за всеки показател е 10, а относителните
тегла са съответно 35 % (0,35) и 65 % (0,65), с оглед на тяхната значимост.
2. В процедура за избор на изпълнител с предмет: „Консултантска услуга за
реинженеринг на процесите в „Пирин Спринг” АД”, в обявлението е посочен
критерий за оценка на офертите: Икономически най-изгодна оферта, при оптимално
съотношение качество-цена.
3. В настоящата „Методика за оценка на офертите” са конкретизирани и точно
определени отделните показатели и съответните им относителни тегла в комплексната
оценка, както следва:
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В колона № 1 са посочени определените показатели с техните обозначения; в колона № 2 са посочени относителните
тегла на всеки показател, като процент от комплексната оценка (до 100%); в колона № 3 е посочен максимално
възможният брой точки (еднакъв за всички показатели); в колона № 4 е дадено символното обозначение на точките,
които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

*ЗАБЕЛЕЖКА: За един Консултантски човекоден на място се приема 8 часов работен
ден на консултанта на място във фабриката на „Пирин Спринг“ АД, находяща се на
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3. Определяне на оценката по всеки показател:
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 10 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,35.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 10
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
С min
-----------------, където:
Cn
 „10” е максималните точки по показателя ;
 „Cmin” е най-ниската предложена цена ;
 „Cn ”е цената на n-я участник.
Т ц = 10 х

Точките по първия показател на n-я участник се получават по следната формула:
П 1 = Т ц х 0,35 , където:
 „0,35” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – “Консултантски човекодни на място (брой дни)”, с максимален
брой точки – 10 и относително тегло - 0,65.
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по
отношение на консултантски човекодни на място (брой дни). Оценяват се брой дни за
предложен от кандидата експерт, който отговаря на изискването за професионална
квалификация в раздел ІІІ.2.3) Технически възможности и/или квалификация (по чл. 3,
ал. 13 от ПМС № 160/01.07.2016 г.) от Публичната покана. В случай, че предложеният
експерт не отговаря на изискването, кандидатът получава 0 точки.

Т к.ч. = 10 х

Сn
-----------------, където:
C max
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 10” е максималните точки по показателя ;
 „Cmax” е най-голям брой предложени консултантски човекодни на място ;
 „Cn ”е броят човекодни на n-я участник.

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т к.ч. х 0,65 , където :
 „0,65” е относителното тегло на показателя.
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на
офертата по двата показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място!
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