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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

Бенефициент: „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР СИЛВИМЕД“ ЕООД 

 

АДБФП №: BG16RFOP002-2.024-1894-C01 

 

Процедура „Избор с публична покана“ с предмет: 
 

Закупуване на ДМА за целите на проект BG16RFOP002-2.024-1894-C01 „Устойчиво 

развитие на „Медицински център СилвиМед“ ЕООД“: 

 

Обособена позиция 1: Закупуване на ДМА - Инфузионни помпи, както следва: 

1. Спринцовкова инфузионна помпа - 1 бр.  

2. Волуметрична инфузионна помпа - 2 бр. 

 

В съответствие със ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г., чрез настоящата методика за 

оценка на постъпилите оферти за изпълнител се определя участникът, предложил 

икономически най - изгодната оферта, при критерий за оценка „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 

предварително определените показатели. 

Всички оферти, които отговарят на изискванията, посочени в документацията за участие, 

ще бъдат допуснати до разглеждане, оценяване и класиране, съгласно посочените по – 

долу показатели и съобразно следната методика: 

Показател - П 
(наименование) 

Относително 

тегло 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Символно 

обозначение 
(точките по 

показателя) 

1 2 3 4 

1. Предложена цена – П 1 30% (0,30) 100 Т п. ц. 

2. Техническо съответствие – П 2 70% (0,70) 100 Т т. с. 
 

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“ (Т п.ц.) 
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• Максимален брой точки – 100; 

• Относително тегло в комплексната оценка – 0,30. 

 

Точките на участниците се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 

следната формула: 

 

                                             С min 

            Т п.ц. = 100   х   -----------------, където: 

                                             C n  

➢ „100” 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 в комплексната оценка се получават по 

следната формула: 

 

П 1 =  Т п.ц.   х   0,30, където: 

 

➢ „0,30” е относителното тегло на показателя. 

 

 

Показател 2 – „Техническо съответствие“ (Т т. с.) 

 

• Максимален брой точки – 100; 

• Относително тегло - 0,70. 

 

Точките по Показател 2 (Т т.с.) за всяка оферта се изчисляват в съответствие с посоченото 

в долната таблица: 

 

№ Показател: Техническо съответствие 

I. Спринцовкова инфузионна помпа - 1 бр. Наличие Точки 

1 
Работа със спринцовки минимум със следните обеми: 2/3, 5, 10, 

20/30 и 50/60 мл. 

да 7 т. 

не 0 т. 

2 
TFT, цветен екран, с минимум 262 000 цвята, визуален ъгъл 80° 

от всички страни 

да 7 т. 

не 0 т. 

3 
Изписване на инструкции за работа с помпата в текст и 

анимации 

да 7 т. 

не 0 т. 

4 
Индивидуално програмируема лекарствена библиотека с 

минимум  

да 7 т. 

не 0 т. 
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3 000 позиции, с програмируеми параметри на вливане 

5 

Резервно захранване с вградена презареждаща се литиево-йонна 

батерия, с време за работа минимум 10 часа при скорост до 25 

мл./час 

да 7 т. 

не 0 т. 

6 
Автоматично преминаване на батерии при отпадане на 

основното захранване и обратно 

да 7 т. 

не 0 т. 

7 
IP-34 (или еквивалент) защита от водна струя от всички страни 

на помпата 

да 8 т. 

не 0 т. 

II. Волуметрична инфузионна помпа - 2 бр. Наличие Точки 

1 

Набор системи за различни терапии: 

• за вливания на стандартни разтвори и лекарства; 

• за вливания за агресивни разтвори и лекарства; 

• за вливания на светочуствителни разтвори и лекарства; 

• за хемотрансфузия; 

• за ентерално хранене, по стандарт ISO 80369 (или еквивалент) 

да 7 т. 

не 0 т. 

2 
TFT, цветен екран, с минимум 262 000 цвята, визуален ъгъл 80° 

от всички страни 

да 7 т. 

не 0 т. 

3 
Изписване на инструкции за работа с помпата в текст и 

анимации 

да 7 т. 

не 0 т. 

4 

Индивидуално програмируема лекарствена библиотека с 

минимум  

3 000 позиции, с програмируеми параметри на вливане 

да 7 т. 

не 0 т. 

5 

Резервно захранване с вградена презареждаща се литиево-йонна 

батерия, с време за работа минимум 10 часа при скорост до 25 

мл./час 

да 7 т. 

не 0 т. 

6 
Автоматично преминаване на батерии при отпадане на 

основното захранване и обратно 

да 7 т. 

не 0 т. 

7 
IP-34 (или еквивалент) защита от водна струя от всички страни 

на помпата 

да 8 т. 

не 0 т. 

Максимално възможен брой точки по Показател „Техническо съответствие” 

– Т т. с. 
100 

 

Точките по втория показател на n-я участник в комплексната оценка се получават по 

следната формула: 

 

П 2 =  Т т. с.   х   0,70 , където : 

 

➢ „0,70” е относителното тегло на показателя. 
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Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на 

офертата по трите показателя, изчислени по формулата:  

 

КО = П1 + П2 

 

Офертата получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място. 

 

При равенство на комплексните оценки на две или повече оферти, с предимство се класира 

офертата, с по – висока оценка по показател 2 „Техническо съответствие“. 

 

При равенство и в двата показателя изпълнителят се избира чрез теглене на жребий. 

 

 


