МЕТОДИКА
за определяне на комплексната оценка на офертите на участниците във възлагането на
обществена поръчка с предмет „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по
смисъла на чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване,
наемане – дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на не по-малко
от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване, както и за логистично
осигуряване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната
и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, поддръжка, обучение на персонал
за работа и обслужване на устройствата за произвеждане на избори“
1. Комплексната оценка (КО) на офертата за всеки участник се формира по следната
формула:
КО = ФО + ОТПр + ООп
Максимален брой точки = 100.
Оценката на всеки показател ще се извърши, както следва:
1.1. ФО – Финансова оценка – максимална оценка 30 точки.
ФО = (Цmin / Цу) х 30,
където:
Цmin – предложена най-ниска цена от участник,
Цу – предложена цена от участник.
1.2. ОТПр – Оценка на Техническото предложение на участник – максимална оценка
60 точки.
1.3. ООп – Оценка на опита на участник – специфичен професионален опит в дейности
от областта на проучване и анализи, свързани с определяне на пазарни цени за производство,
закупуване или наемане и доставка на компютърни устройства и оборудване, както и за
логистично, гаранционно и извънгаранционно обслужване и обучение на персонал за работа и
обслужване на устройствата – максимална оценка 10 точки.
2. Класиране на участниците.
На първо място се класира участникът, който е получил най-висока комплексна оценка
(КО) на офертата. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При
условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-висока стойност по този показател. Ако и след
това оценките са еднакви, се пристъпва към публичен жребий на който могат да присъстват
упълномощени представители на участниците, за чиито оферти се извършва жребия.

