                                                                                                

МЕТОДИКА
ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
ПО ПОЗИЦИЯ 1: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИ УСЛУГИ ЧРЕЗ ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА МРЕЖА“

Критерий за оценка на офертата: „икономически най-изгодна оферта” при показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексната оценка на офертата, както следва:

Комплексната оценка (К) се изчислява по следната формула:

К = К1 + K2 + K3 + К4 + К5 + K6 + К7 

където:

№
Критерий за оценка
точки
1
2
3
K1
Сума от цена на месечна такса за всички услуги (общо за всички постове 1 брой ISDN PRA, 1 брой ISDN BRA и 118 броя POTS) в лева без ДДС:

К1 = (К1 min / К1 n) * 20 

Където: 
К1 min – най-ниската ненулева цена от всички предложения
К1 n – цена на n – то предложение

20 т.
К2
Първоначална цена за таксуване (такса свързване) на повикване при селищни и междуселищни разговори след изчерпване на безплатните минути, към всички фиксирани и мобилни мрежи, в лева без ДДС:
Участник предложил най-ниска месечна абонаментна такса, получава максимален брой точки (10т.), а всеки следващ участник получава с 1т. по-малко от предходния 
10 т.
К3
Предложен общ брой безплатни минути за всички изходящи разговори (от прави постове (POТS), постове през ISDN BRА и постове през ISDN PRА) към всички фиксирани и мобилни мрежи в страната за месец в минути:

К3 = (К3 n / К3 max) * 25
К3 n – брой минути на n – то предложение

ВАЖНО: 1. Предложените безплатни минути към всички фиксирани мрежи и мобилни мрежи да бъдат в общ пакет без разделение по доставчик (оператор) и ще се разпределят в съотношение K3nf/K3nm=1.54, 
като K3nf – безплатни минути към фиксирани мрежи, K3nm – безплатни минути към мобилни мрежи
2. Предложени безплатни минути разделени по доставчик (оператор) няма да участват по никакъв начин в класирането.
3. Към предложените безплатни минути не следва да се прилага такса свързване.
За показател К3 max - максималния брой минути за всички телефонни постове в пакета от безплатни минути, които възложителя ще оценява е на обща стойност 49 500 минути на месец, като включва 30 000 минути (тридесет  хиляди) минути за всички изходящи разговори към всички фиксирани мрежи с национално покритие и 19 500 минути за всички изходящи разговори към всички мобилни мрежи с национално покритие.
В случай че участник предложи повече от 49 500 минути за един календарен месец същите се оценяват като 49 500 минути.

25 т.
К4
Първоначален период на таксуване на повикване за селищни, междуселищни, международни и мобилни разговори в секунди, но не повече от 60 секунди:

К4 = (К4 min / К4 n) * 10

Където: 
К4min - минималната стойност измежду участниците.
К4 n – цена на n – то предложение

10 т.
К5
Цена на минута за селищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути, в лева без ДДС:

К5 = (К5 min / К5 n) * 10

Където: 
К5 min - минималната стойност измежду участниците.
К5 n – цена на n – то предложение

Важно: 1. Ако оператора има различни цени към различните фиксирани мрежи, то тогава се предоставя разбивка по оператор и се калкулира средна цена.
              2. В случай, че има предложение с цена равна на нула, този участник получава максимален брой точки, а за изчислението на точките на другите участници в формулата К5 min е равно на 0,01 лв. 
10 т.
К6
Цена на минута за междуселищен разговор към фиксирани мрежи в РБ, извън включените безплатни минути, в лева без ДДС:

К6 = (К6 min / К6 n) * 10

Където: 
К6 min - минималната стойност измежду участниците.
К6 n – цена на n – то предложение

Важно: 1. Ако оператора има различни цени към различните фиксирани мрежи, то тогава се предоставя разбивка по оператор и се калкулира средна цена.
              2. В случай, че има предложение с цена, равна на нула, този участник получава максимален брой точки, а за изчислението на точките на другите участници в формулата К6 min е равно на 0,01 лв. 
10 т.
К7
Цена на минута за разговори от всички постове (Таблица 1 и Таблица 2 от Техническата спецификация) на Възложителя към национални мобилни мрежи, извън включените безплатни минути, в лева без ДДС:

К7 = К7 n / К7 min) * 15

Където: 
К7 min - минималната стойност измежду участниците.
К7 n – цена на n – то предложение

Важно: 1. Ако оператора има различни цени към различните национални мобилни мрежи, то тогава се предоставя разбивка по оператор и се калкулира средна цена.
              2. В случай, че има предложение с цена равна на нула, този участник получава максимален брой точки, а за изчислението на точките на другите участници в формулата К7 min е равно на 0,01 лв.
 
15 т.

Участникът трябва да оферира по всеки от 7-те елемента - от К1 до К7 включително на ценовия показател. При липса на предложения, по който и да е от тези елементи, офертата се отстранява като несъответстваща на изискванията на Възложителя.

Цените се предлагат в български лева, без включен ДДС, до втория знак след десетичната запетая.
	
	Офертите се класират по сумарно полученият брой точки, от всички показатели за Офертата, получила най-висока комплексна оценка К, се класира на първо място.

В случай на равен брой точки, Изпълнителя на поръчката се определя чрез жребий.




