ПРИМЕРНА МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
към документация за участие в процедура
"Избор с публична покана" за определяне на изпълнител с предмет:
"Доставка и въвеждане в експлоатация на дълготрайни материални активи по
обособени позиции както следва:
Обособена позиция 1 - Линия за производство на заготовки за дървени изделия,
включваща:
1.1. Многодисков циркуляр - 1 бр.
1.2. Машина за надлъжно подрязване – 1 бр.
1.3. Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (ляв винт) - 2 бр.
1.4. Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (десен винт) - 1 бр.
1.5. Напречен конвейер за детайлите - 1 бр.
1.6. Напречен конвейер за детайлите - 1 бр.
1.7. Напречен конвейер за детайлите - 1 бр.
Обособена позиция 2 - Мотокар – 1 бр."
1. Критерий “ 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 определените
предварително определените показатели:
1. Предложена цена
2. Условия на гаранционно обслужване
3. Допълнителни технически предимства
4. Условия за извънгаранционно обслужване

Само кандидати, чиито оферти отговарят на посочените от „Транс-Ванков” ЕООД
минимални технически изисквания се допускат до оценяване според изработената
методика. Оферти не отговарящи на изискванията, не се допускат до оценка.
Показателите, по които ще се извърши оценката и съответните им относителни тегла в
комплексната оценка на всяка обособена позиция, са както следва:

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0806-С001/20.07.2016 г.„ Повишаване на производствения капацитет
на фирма „Транс-Ванков” ЕООД, Бенефициент: „Транс-Ванков” ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Транс-Ванков” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

1

Показател - П
(наименование)

Относително
тегло

Максимално
възможен
брой точки

Символно
обозначение

1

2

3

( точките по
показателя)
4

1. Предложена цена– П 1
2. Условия на гаранционно обслужване- П 2
3. Допълнителни технически предимства– П 3
4. Условия за извънгаранционно обслужване - П 4

30 % (0,30)
10 % (0,10)
40 % (0,40)
20 % (0,20)

30
30
30
30

Т ц.
Т г.о.
Т т.п.
Т и.о.

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.

Указания за определяне на оценката по всеки показател :
Показател 1 – „Предложена цена”, с максимален брой точки – 30 и относително
тегло в комплексната оценка – 0,30.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 30
точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската
предложена цена по следната формула:
С min
Т ц = 30 х -----------------, където:
Cn
 „30” 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:
П 1 = Т ц х 0,30, където:
 „0,30” е относителното тегло на показателя.
Показател 2 – “Условия на гаранционно обслужване”, с максимален брой точки –
30 и относително тегло - 0,10.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложен найдълъг срок по отношение на гаранционното обслужване, считано от датата на подписване
на финален приемо-предавателен протокол.
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Таблица № 2.1 за показател П 2 за ОП 1 - Линия за производство на заготовки за дървени
изделия
Условия на гаранционно обслужване

Точки

1

2

над 12 до 24 месеца включително

20 точки

над 24 месеца до 84 месеца
Максимално възможни точки по показател
„Условия на гаранционно обслужване” – Т г.о.

30 точки
30 точки

Таблица № 2.2 за показател П 2 за ОП 2 - Мотокар
Условия на гаранционно обслужване

Точки

1

2

над 12 месеца до 24 месеца включително

5 точки

над 24 до 48 месеца включително

10 точки

над 48 месеца до 60 месеца включително
над 60 месеца до 84 месеца
Максимално възможни точки по показател
„Условия на гаранционно обслужване” – Т г.о.

20 точки
30 точки
30 точки

Точките по втория показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 2 = Т г.о. х 0,10 , където :
 „0,10” е относителното тегло на показателя.
Показател 3 – “Допълнителни технически предимства”, с максимален брой точки
– 30 и относително тегло - 0,40.
Максималният брой точки получава офертата/те, по съответната обособена
позиция, която/които в най-голяма степен отговаря на изискванията на Възложителя по
отношение на техническите предимства на оборудването.
Таблици № 3.1 за показател П 3 за ОП 1 – Линия за производство на заготовки за
дървени изделия, включваща следните машини:
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Таблица № 3.1.1 за показател П 3 за Многодисков циркуляр – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

Наличие на сензор за претоварване на машината
Максимална дебелина на сряза – равна или повече
от 15 см.
Брой на едновременно работещите циркулярни
триони с размери, посочени в минималните
характеристики* – равен или повече от 7 броя
Наличие на двигател за настройка на циркулярния
вал в горно – долно положение
Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

Точки
3

Да
Не
Да
Не
Да
Не

2точки
0 точки
2точки
0 точки
1 точки
0 точки

Да
Не

1точки
0 точки
6 точки

*виж офертата
В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Таблица № 3.1.2 за показател П 3 за Машина за надлъжно подрязване – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

Брой на едновременно работещите циркулярни
триони с размери, посочени в минималните
характеристики* – равен или повече от 8 броя
Наличие на лазерен лъч за насочване на всеки един
от циркулярните триони
Хидравлично притискане на детайла
Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

Точки
3

Да
Не

2точки
0 точки

Да
Не
Да
Не

1 точки
0 точки
1 точки
0 точки
4 точки

*виж офертата
В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.
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Таблица № 3.1.3 за показател П
винт) – 2 бр.

3

за Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (ляв

Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

Дължина от 7 до 9 метра и ширина 1.10 метра на
конвейера
Движението на стоперната макара да става с
пневматичен цилиндър
Наличие на изнесени бутони за управление

Да
Не
Да
Не
Да
Не

Точки
3

1 точки
0 точки
1 точки
0 точки
2 точки
0 точки
4 точки

Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Таблица № 3.1.4 за показател П 3 за Конвейер за надлъжно придвижване на талпи (десен
винт) – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

Точки

1

2

3

Дължина от 7 до 9 метра и ширина 1.10 метра на
конвейера
Движението на стоперната макара да става с
пневматичен цилиндър
Наличие на изнесени бутони за управление

Да
Не
Да
Не
Да
Не

1 точки
0 точки
1 точки
0 точки
2 точки
0 точки
4 точки

Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Таблица № 3.1.5 за показател П 3 за Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

Наличие на 4 успоредни реда с носещи вериги за
детайлите
Дължина от 2 до 3 метра и ширина над 3 метра на
конвейера
Наличие на управление на конвейера с подов педал

Да
Не
Да
Не
Да

Точки
3

1 точка
0 точки
1 точка
0 точки
2 точки
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Не

0 точки
4 точки

Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Таблица № 3.1.6 за показател П 3 за Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

Наличие на 4 успоредни реда с носещи вериги на
детайлите
Дължина 5 метра и ширина над 3 метра на
конвейера
Наличие на управление на конвейера с подов педал

Да
Не
Да
Не
Да
Не

Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

Точки
3

1 точка
0 точки
1 точка
0 точки
2 точки
0 точки
4 точки

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Таблица № 3.1.7 за показател П 3 за Напречен конвейер за детайлите – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

Точки

1

Наличие на 4 успоредни реда с носещи вериги на
детайлите
Дължина до 3 метра и ширина над 3 метра на
конвейера
Наличие на управление на конвейера с подов педал
Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

3

Да
Не
Да
Не
Да
Не

1 точка
0 точки
1 точка
0 точки
2 точки
0 точки
4 точки

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Точките по третия показател на ОП 1 - Линия за производство на заготовки за
дървени изделия , на n- я участник се получават по следната формула:
Т т.п. = Т т.п. 1 + Т т.п. 2 + Т т.п. 3 + Т т.п. 4 + Т т.п. 5 + Т т.п. 6 + Т т.п. 7
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Таблица № 3.2 за показател П 3 за ОП 2 - Мотокар – 1 бр.
Допълнителни технически предимства

Параметър

1

2

За по-голяма стабилност на повдигателната уредба
/товара/ цилиндрите за наклон са захванати за
горната част на кабината
Мощност на двигателя над 35 kW и разход на
горивото до 3,5L/h
Максимално възможни точки по показател
„Допълнителни технически предимства ” – Т т.п.

Точки
3

Да
Не

20 точки
0 точки

Да
Не

10 точки
0 точки
30 точки

В колона № 1 възложителят посочва условията, които са водещи при оценката и съответно определя броя
на точките за всяко условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2,
трябва да е равна на 30 точки - колона 3.

Точките по третия показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 3 = Т т.п. х 0,40 , където :
 „0,40” е относителното тегло на показателя.
Показател 4 – “Условия на извънгаранционно обслужване”, с максимален брой
точки – 30 и относително тегло - 0,20.
Максималният брой точки получава офертата/те, която/които е с предложени найдобри условия по отношение на извънгаранционното обслужване, съгласно Таблица 4.
Таблица № 4.1 за показател П 4 за ОП 1 – Линия за производство на заготовки за
дървени изделия
Условия на извънгаранционно обслужване

Параметър

Точки

1

2

3

1. Условия на гаранцията:


Гаранция на извършеният ремонт и вложените
консумативи ≥ 24 месеца , като същите са с доказан
произход
Максимално възможни точки по показател
„Условия на извънгаранционно обслужване” – Т и.о.

Да
Не

30 точки
0 точки
30 точки

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0806-С001/20.07.2016 г.„ Повишаване на производствения капацитет
на фирма „Транс-Ванков” ЕООД, Бенефициент: „Транс-Ванков” ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Транс-Ванков” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Таблица № 4.2 за показател П 4 за ОП 2 – Мотокар – 1 бр.
Условия на извънгаранционно обслужване

Параметър

Точки

1

2

3

1. Профилактични дейности:
 Наличие на електронна система за предупреждение за
предстоящи планови ремонти, смяна на масла,
консумативи и части със срок на експлоатация.
 Наличие на електронна система за отчитане състоянието
параметрите на двигателя:
-ниво и налягяне на двигателното масло
-ниво и температура на охлаждащата течностст
-температура на хидравличното масло
-налягане във въздушния филтър
2. Условия на гаранция:
 Гаранция на извършеният ремонт и вложените
консумативи ≥ 12 месеца, като използваните консумативи
следва да са с доказан произход
Максимално възможни точки по показател
„Условия на извънгаранционно обслужване” – Т и.о.

Да
Не

10 точки
0 точки

Да

10 точки

Не

0 точки

Да
Не

10 точки
0 точки
30 точки

*В колона № 1 са посочени условията, които са водещи при оценката, а в колона 3 броя на точките за всяко
условие. Сумата от точките за най-оптималните параметри, посочени в колона 2, е равна на 30 точки колона 3.

Точките по четвъртия показател на n- я участник се получават по следната формула:
П 4 = Т и.о. х 0,20 , където :
 „0,20” е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките
на офертата по петте показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3 + П 4
Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.

Този документ е създаден по проект № BG16RFOP002-2.001-0806-С001/20.07.2016 г.„ Повишаване на производствения капацитет
на фирма „Транс-Ванков” ЕООД, Бенефициент: „Транс-Ванков” ЕООД
Документът е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от „Транс-Ванков” ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

8

