ПРИЛОЖЕНИЕ №4
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

"ДОСТАВКА ПРОТОЧЕН ЦИТОМЕТЪР ЗА НУЖДИТЕ НА ИБФБМИ ПРИ БАН“
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Методиката представлява съвкупност от правила, по които ще се определи комплексната оценка на офертите на участниците по степента на съответствие на офертите им с предварително обявените от Възложителя условия.
Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта при критерий „оптимално съотношение качество/цена“.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта КО - „комплексна оценка“ , която се изчислява по формулата:


Техническа оценка (T1) параметри


Точки при Не
Точки при ДА
T 1.1
Обхват в размера на измерваните частици: от 0,1 µm
0 точки
25 точки

T 1.2
Възможност за конфигуриране на оптиката на системата според конкретните нужди и приложения, за които се използва системата с поставяне на сменяеми филтри
0 точки
10 точки
T 1.3
Възможност за надграждане на системата с пиезоелектричен клетъчен сортер 
0 точки
30 точки
T 1.4
Възможност за добавяне на станция за зареждане на проби, работеща в автоматичен режим с 96 и 384-ямкови плаки  
0 точки
10 точки
T 1.5
Компактен размер на системата 

0 точки
най-компактния получава 25 точки.



Комплексна оценка (KO) =T1 +T2 като максималния брой точки е 100

КО = Т1+ Т2, където








Техническа оценка (Т1)– 60% от общата оценка
Цена (T2)– 40 % от общата оценка



Техническа оценка (Т1) = (T 1.1+ T 1.2 + T 1.3+ ……….) x 60
					            100
Т1 - Техническа оценка. Показателят Т1 има тежест 60 % от общите точки за оценка на офертата (КО). Максималната стойност на Т1 е 60 точки и се изчислява по формулата:
T1 = Т1.1 + Т1.2 + Т1.3 + Т1.4 +T1.5 х 60, където
			100
Т1.1 Обхват в размера на измерваните частици: от 0,1 µm - максимален брой точки - 25 и се изчислява по формулата:
Т1.1 = (Т1.1 max/Т1i)*25 където,
Т1.1 max - офертата с предложен мax обхват в размера на измерваните частици: от 0,1 µm от всички оферти, допуснати до оценка
Т1 i - обхват в размера на измерваните частици: от 0,1 µm от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.


Т1.2 е Възможност за конфигуриране на оптиката на системата според конкретните нужди и приложения, за които се използва системата с поставяне на сменяеми филтри- максимален брой точки 10.
Т1.2 = (Т1.2max/Т1.2i)*10 където,

Т1.2 max - офертата с предложени възможности за конфигуриране на оптиката на системата според конкретните нужди и приложения, за които се използва системата с поставяне на сменяеми филтри от всички оферти, допуснати до оценка

Т1.2 i - офертата с предложени възможности за конфигуриране на оптиката на системата според конкретните нужди и приложения, за които се използва системата с поставяне на сменяеми филтри от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Т1.3  е Възможност за надграждане на системата с пиезоелектричен клетъчен сортер - максимален брой точки 30.:
Т1.3 = (Т1.3max/Т1.3i)*30, където
Т1.3 max - офертата с предложен мax възможност за надграждане на системата с пиезоелектричен клетъчен сортер от всички оферти, допуснати до оценка


Т1.3 i- Възможност за надграждане на системата с пиезоелектричен клетъчен сортер от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.


Т1.4  е Възможност за добавяне на станция за зареждане на проби, работещи в автоматичен режим с 96 и 384 – ямкови плаки - максимален брой точки 10.:
Т1.4 = (Т1.4max/Т1.4i)*10, където
Т1.4max - офертата с предложен мax възможност за добавяне на станция за зареждане на проби, работещи в автоматичен режим с 96 и 384 – ямкови плаки от всички оферти, допуснати до оценка

Т1.4 i- Възможност за добавяне на станция за зареждане на проби, работещи в автоматичен режим с 96 и 384 – ямкови плаки от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.
Т1.5 е компактен размер на системата - максимален брой точки - 25:
Т1.5= (Т 1.5max / Т 1.5 i) х 25,където:

Т1.5max - офертата с предложен мax е компактен размер на системата от всички оферти, допуснати до оценка

Т1.5 i - е компактен размер на системата от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Т2- Цена. Показателят Т2 има тежест 40 % от общите точки за оценка на офертата (КО). Максималната стойност на Т2 е 40 точки и се изчислява по формулата:
Т2= (Цmin/Цi)*40, където:
Цmin е най-ниската предложена цена в лева от всички оферти, допуснати до оценка. Цi - цената предложена от i - тата оферта.
Резултатът се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

На техническа оценка подлежат само предложения за изпълнение на поръчката, които отговарят напълно на изискванията на Възложителя и Техническата спецификация към документацията за участие в процедурата.
Участник, който не е предложил оферта, непокриваща минималните изисквания  получава 0 (нула) точки по показателите.

Комисията класира на първо място участникът получил най-висока комплексна оценка. Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения. 


