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конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално 

развитие. 
Този документ 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 „Гарант” АД и при 

никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на 
Европейския съюз и Управляващия орган. 

 

 
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 
 Съгласно Чл. 3, ал. 2, т. 3 от ПМС № 160 / 01.07.2016 и ЗУСЕСИФ, при оценка на офертите 
по настоящата процедура ще се прилага критерият „Оптимално съотношение качество-цена”, 
където 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.  

Критерият се прилага за оценка на офертите, които:  
1. Отговарят на предварително обявените от Бенефициента условия и задължително 

покриват минималните функционални и технически характеристики, специфицирани в  
Техническото предложение от офертата. 

2. Подадени са от участници, за които не са на лице обстоятелства по Чл. 8, ал. 3, т. 2 от 
ПМС № 160 / 01.07.2016 и Чл. 53 на ЗУСЕСИФ и които отговарят на поставените 
минимални изисквания за икономическо и финансово състояние и технически 
възможности и всички останали условия съобразно Чл. 8, ал. 3 от ПМС № 160 / 
01.07.2016 и Публичната покана. 

Оценката се извършва по приложената методика с данни по офертите. 
 
I. Показатели за оценка на оферти с предмет “Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на 
технологично оборудване по обособени позиции както следва:  
 1. Машина за лазарен разкрой с ЦПУ  - 1 брой  
 2. Универсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ – 1 брой  
 3. Трикоординатна измервателна машина с вграден измервателен софтуер-1 брой” 

 
В настоящата Методиката за оценка на офертите от документацията за участие по 

обособените позиции са конкретизирани и точно определени за отделните показатели и 
съответните им относителни тегла в комплексната оценка, както следва: 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 
тегло 

Максимално 
възможен 

брой точки 

Символно 
обозначение 

на точките по 
показателя 

1 2 3 4 
1. Предложена цена – П 1 30 % (0,30) 100 Т ц 
2. Техническа оценка – П 2 55 % (0,55) 100 Т о 
3. Срок на гаранционна поддръжка – П 3 15 % (0,15) 100 Т г 
 
Максималеният брой точки по всички критерии е 100. 
 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.  
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II. Методика за оценка на предложенията на учстниците 

 
Показател 1. Предложена цена, с максимален брой точки 100 и относително тегло в 

комплексната оценка – 0,30.  
 
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена (в лева) – 100 

точки. Точките на останалите участници се определят в съотношение към най-ниската предложена 
цена по следната формула: 
                                             Т ц min 
            Т ц  = 100   х    -----------------, където: 
                                             Т ц n  
 „100” са максималните точки по показателя; 
 „Т ц min ” е най-ниската предложена обща цена (в лева); 
 „Т ц n ”е общата цената на n-тия участник (в лева). 
 

Точките по първия показател се получават по следната формула: 
 
П 1 =  Т ц   х   0,30, където: 
 

 „0,30” е относителното тегло на показателя. 
 

Забележка: Стойността на точките по Показател 1. Предложена цена се изчислява до 
втория знак след десетичната запетая. 
 

Показател 2. Техническа оценка, с максимален брой точки 100 и относително тегло в 
комплексната оценка – 0,55.  

 
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри технически 

характеристики спрямо посочените в техническата спецификация на офертата. Точките по 
показателя за всяка оферта се изчисляват за отделните обособените позиции, като сума от точките 
са посочени в съответните Таблица № 1, Таблица № 2 и Таблица № 3. 

 
                      Таблица № 1 за Обособена позиция 1. Машина за лазарен разкрой с ЦПУ 

Степен на съответствие Параметри Точки 

1 2 3 
 ≤ 0,1 mm  ≥ 0,05 mm 5 1. Точност на позициониране по оси Х и Y под 

0,1 mm. < 0,05 mm 15 
> 1,5 m  ≤ 1,8 m   10 

2. Ход по ос Х минимум 1,5 m. 
> 1,8 m 20 
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1 2 3 

> 3 m  ≤ 4 m   5 
> 4 m  ≤ 5 m   10 3. Ход по ос Y минимум 3 m. 

> 5 m 20 
> 18 mm  ≤ 20 mm   5 4. Оптимална дебелина на рязане за стомана 

над 18 mm. > 20 mm 15 
 ≤ 0,05 mm  ≥ 0,03 mm 5 5. Отклонине при повторно позициониране по 

оси  Х и Y максимум 0,05 mm. < 0,03 mm 20 
чугунена конструкция 5 

6. Изработка на масите. 
заварена метална конструкция 10 

Максимално възможни точки по показателя – Т о 100 точки 
 
                      Таблица № 2 за Обособена позиция 2. Универсална кръглошлифовъчна машина с ЦПУ  

Степен на съответствие Параметри Точки 

1 2 3 
  по ос Х:  ≥ 4 m/min  ≤   8 m/min 

по ос Z:  ≥ 8 m/min  ≤ 15 m/min 5 
1. Скорост на ходовете:   по ос Х над 4 m/min  
                                            по ос Z над 8 m/min           по ос Х :  >   8 m/min 

по ос Z :  > 15 m/min 15 

≥ 40 m/s ≤ 43 m/s  5  2. Периферна скорост на външно шлифовъчен 
диск - над 40 m/s. > 43 m/s 10 

≥ 5 kW  ≤ 6 kW 5 3. Мощност на външно шлифовъчния шпиндел 
над 5 kW. > 6 kW 10 

Не е налично 0 
4. Таймер - автоматичен цикъл за подгряване. 

Налично 10 
от лят чугун 5 

от природен гранит  10 

5. Машинна основа, която не изисква 
специален фундамент за монтаж на 
машината. Заварени конструкции не се 
допускат. от полимерен бетон 15 

Не е налично 0 6. Монолитна машинна основа и  взаимно пер-
пендикулярно разположение на оси X и Z 
директно върху нея. Налично 10 
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1 2 3 

Не е налично 0 7. Система за пречистване на охлаждащата 
емулсия с автоматично движение на хартие-
ния лентов филтър. Налично 10 

Не е налично 0 8. Климатизация на захранващия електрически 
шкаф и електрониката на машината. Налично 10 

Не е налично 0 9. Система за ЦПУ с екрани, менюта и тексто-
ве за оператора на български език. Налично 10 
Максимално възможни точки по показателя – Т о 100 точки 
 

 
Таблица № 3 за Обособена позиция 3. Трикоординатна измервателна машина с 

вграден измервателен софтуер 

Степен на съответствие Параметри Точки 

≥ 400 mm/s  ≤ 500 mm/s  10 1. Скорост на триизмерно позоциониране над 
400 mm/s > 500 mm/s 20 

≤ 3,0 μm  ≥ 2,8 μm 10 2. Сертифицирана точност в разширен темпе-
ратурен диапазон от 15 ÷ 30о С под 3,0 μm < 2,8 μm 20 

> 200 mm/s  ≤ 280 mm/s 10 3. Максимална скорост на сканиране над      
200 mm/s.  > 280 mm/s 20 

> 1000 mm/s2 ≤ 1500 mm/s2 10 
4. Ускорение над 1000 mm/s2 

> 1500 mm/s2 20 
Мостова 10 

5. Архитектура на машината 
Конзолна 20 

Максимално възможни точки по показателя – Т о 100 точки 
          

Точките по втория показател за всяка от обособените позиции, се получават по следната 
формула: 

П 2 = Т о х 0,55 , където : 
 "0,55" е относителното тегло на показателя. 
 

Забележка: Стойността на точките по Показател 2. Техническа оценка се изчислява до 
втория знак след десетичната запетая. 
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Показател 3. Гаранционно и сервизно обслужване, с максимален брой точки - 100 и 

относително тегло - 0,15. 
 
Максималният брой точки получава офертата, която е с предложени най-добри условия по 

отношение на гаранционното и сервизно обслужване. Точките по показателя за всяка оферта се 
изчисляват, като сума от точките посочени в Таблица № П 3. 

 
Таблица № П 3 

Гаранционно и сервизно обслужване Параметри Точки 

≥ 12 месеца  ≤  15 месеца  10 

> 15 месеца  ≤  18 месеца  20 

1. Гаранционното обслужване на машината да 
бъде минимално 12 месеца след подписване на 
финалния Приемо-предавателен протокол за  
окончателно приемане и въвеждане в 
експлоатация. > 18 месеца   30 

> 48 часа  10 

> 24 часа  ≤  48 часа  20 2. Време за реакция 

≤ 24 часа  40 

≥ 8 години  < 10 години  5 3. Осигуряване на резервни части и сервизно 
обслужване след изтичане на гаранцията, 
което се заплаща от Бенефициента и не е 
включено в цената на машината. 

≥ 10 години 30 

Максимално възможни точки по показателя - Т г  100 точки 

                 
Точките по третия показател се получават по следната формула: 
              

П 3 = Т г  х 0,15 , където : 
              

 "0,15" е относителното тегло на показателя. 
 

Забележка: Стойността на точките по Показател 3. Гаранционно и сервизно обслужване се 
изчислява до втория знак след десетичната запетая. 

 
Методика за определяне на крайната оценка на офертите и класиране на офертите 
 

Комплексната оценка (КО) на всеки участник по всички обособени позиции се получава 
като сума от оценките на офертите по трите показателя, изчислени по формулата: 

 
КО = П1 + П2 + П3 
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Офертата за всяка от обособените позиции, получила най-висока комплексна оценка, се 

класира на първо място. 
 
Максималната комплексна оценка (КО) е 100 точки. 
 

      Забележка: Класирането ще се извърши по стойности изчислени до втория знак след 
десетичната запетая. В случай, че има равни оценки на отделни кандидати за обособените 
позиции, ще се извърши повторна оценка, като всички стойности бъдат пресметнати отново до 
третия знак след десетичната запетая. Ако и тогава има равен резултат, по напред се класира 
участникът предложил най-ниска цена и при равенство и на цените, приоритет получава 
кандидатът, направил по-добро предложение за следващия показател с най-голяма тежест в 
методиката. При равенство и в тези показатели се дава предимство на кандидата, подал първи 
офертата. 

 
 
 


