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на получените предложения 

„Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно
1 бр. и пакетно разкройващ циркуляр 

 
Изпълнението на доставката
добро съотношение качество
предложения ще се извършва съгласно следната методика за оценка:
 
 

 

Показател 
 

1 

1.  Допълнителни технически 
характеристики и възможности 
на предложеното оборудване
 

2. Обща предложена цена

Общо максимални точки, които може да получи едно 
предложение

 

1. ПОКАЗАТЕЛ 1. Допълнителни технически характеристики и възможности на 
предложеното оборудване
 

Участникът, предложил някои от по
характеристики и възможности на 
полезност за Бенефициента
таблица. Максималният брой точки по Показател 1
критериите в следната таблица:

 
Допълнителни технически 

характеристики и възможности на 
предложеното оборудване

оценка*
I. Пробивно-фрезови център
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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА  

на получените предложения по процедура – избор на изпълнител 
с предмет: 

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно
1 бр. и пакетно разкройващ циркуляр - 1 бр.” 

  

Изпълнението на доставката ще бъде възложено на кандидата, чието предложение е с най
добро съотношение качество-цена. Оценяването на кандидатите

ще се извършва съгласно следната методика за оценка: 

 
Относително 
тегло 

Максимално 
възможен брой точки

2 

Допълнителни технически 
характеристики и възможности 

оборудване 

        70% 

Обща предложена цена 30% 

Общо максимални точки, които може да получи едно 
предложение 

Допълнителни технически характеристики и възможности на 
предложеното оборудване (Птх) 

Участникът, предложил някои от по-долу изброените допълнителни технически 
характеристики и възможности на оборудването, които повишават неговото качество и 
полезност за Бенефициента, получава съответния брой точки съгласно приложената 

брой точки по Показател 1 е 100 т., като при оцен
следната таблица: 

Допълнителни технически 
характеристики и възможности на 
предложеното оборудване, обект на 

оценка* 

Точки 

фрезови център  
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 с публична покана, 

Доставка, инсталиране и въвеждане в експлоатация на пробивно-фрезови център - 
 

ще бъде възложено на кандидата, чието предложение е с най-
Оценяването на кандидатите и получените 

 

Максимално 
възможен брой точки 

3 

100 

100 

100 

Допълнителни технически характеристики и възможности на 

допълнителни технически 
оборудването, които повишават неговото качество и 

получава съответния брой точки съгласно приложената 
т., като при оценката се прилагат 
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Индикацията за поставяне на вакумните лапи
се извършва с лазер 
10 броя инструменти или повече в линейния 
магазин 
10 броя инструменти или повече във втория 
магазин, движещ се по X 
 
Баркод четец за програми 
Втора вакум помпа или помпа
минимум 180 m3/h 
 
II. Пакетно разкройващ циркуляр
 
Софтуерна функционалност за водене на 
складови наличности и създаване на 
баркодове (чрез оптимизиращата програма 
или еквивалентна) 
Принтер за баркодове 
 
СТАРТ/СТОП педал 
 
ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ

 

ПОКАЗАТЕЛ 2. Обща предложена цена

Участникът, предложил най
максимален брой точки - 10
съотношение към най-ниската предложена цена по следната формула:

 

                                Пцmin 
            Пц  = 100 х -----------,
                                 Пцn  
 „100” е максималните точки по показателя 
 „Пцmin” е най-ниската предложена цена 
 „Пцn ”е цената на n-я участник
 Пц са точките, получени от кандидат по Показател 2
 
Общата оценка на офертата се определя по следната формула:
 
ОЦ=0.70* Птх + 0.30*Пц 
 
Оценките се закръглят до втория знак след десетичната запетая. В случай че двама 
кандидати са с еднакви оценки, на по
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за поставяне на вакумните лапи 5 

броя инструменти или повече в линейния 15 

10 броя инструменти или повече във втория 
X ос 

15 

 10 
Втора вакум помпа или помпа, която да е 5 

Пакетно разкройващ циркуляр  

Софтуерна функционалност за водене на 
складови наличности и създаване на 
баркодове (чрез оптимизиращата програма 

20 

20 

10 

ОБЩ МАКСИМАЛЕН БРОЙ 100 т. 

Обща предложена цена (Пц) 

Участникът, предложил най-ниска цена за изпълнение предмета на процедурата
100. Точките на останалите участници се определят в 

ниската предложена цена по следната формула:

, където: 

” е максималните точки по показателя  
ниската предложена цена  

я участник 
учени от кандидат по Показател 2 

Общата оценка на офертата се определя по следната формула: 

Оценките се закръглят до втория знак след десетичната запетая. В случай че двама 
кандидати са с еднакви оценки, на по-високо място се класира кандидатът, който има по
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за изпълнение предмета на процедурата, получава 
. Точките на останалите участници се определят в 

ниската предложена цена по следната формула: 

Оценките се закръглят до втория знак след десетичната запетая. В случай че двама 
високо място се класира кандидатът, който има по-
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висока оценка по показател „
технически характеристики и възможности на 
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висока оценка по показател „Допълнителни 
технически характеристики и възможности на предложеното оборудване
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оборудване”.  


