МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика съдържа точни указания за определяне на комплексна оценка на
всяка оферта, показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка.
Оценка на подадените оферти ще се извършва по критерия „икономически най-изгодна
оферта”. Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи по
следните показатели.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА

Максимален
брой точки

1

Предлагана цена /Tц/

60

2

Технически характеристики /Tс/

40

Максималният брой точки на Комплексната оценка е 100.
Показатели за определяне на комплексна оценка:
1. Полазател 1 – Предлагана цена /ТЦ/.
Този показател включва предложената обща цена за изпълнение на поръчката, без
ДДС.
Оценката по показател Предлагана цена ще се изчислява на база предложена обща
цена за изпълнение на поръчката, по следната формула:
Сц min
Tц = 60 х ----------, където :
Cц n
 „Сц min” – най-ниската предложена обща цена, от всички предложени стойности за
изпълнение на поръчката на допуснатите до участие оферти;
 „60” - максимален брой точки за критерия;
 „Сц n” – предложената от участника обща цена;
 „Тц” – точките, които получава участника по оценявания критерий.
2. Показател 2 – Технически характеристики /Тс/.
Показател /Тс/ се получава като сума от следните подпоказатели:
Технически показател 1 – Тс1 – Размер на кутията на сървърните станции в RU:
При размер на кутията до 2U – Тс1=10т.
При размер на кутията до 3U – Тс1=5т.
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При размер на кутията над 3U – Тс1=0т.
Технически показател 2 – Тс2 – брой на свободните 3.5“ гнезда за дискове в работните
станции.
При наличие на едно свободно 3.5“ гнездо – Тс2=0т.
При наличие на повече от едно свободно 3.5“ гнездо – Тс2=10т.
Технически показател 3 – Tс3 – Обем на кутията на работните станции:
При обем на кутията до 10 литра – Tс3=10т.
При обем на кутията до 11 литра – Tс3=5т.
При обем на кутията над 11 литра - Tс3=0т.
Технически показател 4 – Tс4 – Вградени колонки в монитора на работните станции:
При вградени колонки в монитора на офис компютъра – Tс4=10т.
При външни (sound bar) колонки към монитора на офис компютъра – Tс4=0т.
Крайния резултат за техническа оценка за всеки участник се получава по следната
формула:
Tс = Tс1+ Tс2+ Tс3+ Tс4
Комплексната оценка за икономически най-изгодното предложение ще се определи като
сума от предложената цена и техническата

КО = Tц + Tс
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