Приложение № 7

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
И ПОКАЗАТЕЛИ, ВКЛЮЧЕНИ В КРИТЕРИИТЕ
Обществената поръчка, провеждана чрез публично състезание с предмет: „Доставка и
монтаж
на
оборудване
и
обзавеждане
за
нуждите
на
ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца, в частта за следните четири обособени позиции:

Обособена позиция 1: Доставка на 28 броя компютърни конфигурации

Обособена позиция 2: Изграждане на публична информационна система с функция
електронен звънец


Обособена позиция 3: Изграждане на мрежа за пренос на данни (LAN)


Обособена позиция 4: Доставка и изграждане на 11 броя системи за интерактивни
класни стаи и кабинети
се възлага по критерия „оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа
на цената или нивото на разходите, както и на показатели, включващи качествени, екологични
и/или социални аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.“ по смисъла на чл. 70,
ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Показателите, включени в посочения критерий по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, в
съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 3 от ЗОП и тяхната относителна тежест са следните:
показател

№

1
2
3
4
5

относителна
тежест в точки

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

20

СРОК ЗА РЕАКЦИЯ

12

СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

12

ГАРАНЦИОНЕН СРОК

8

БРОЙ СЕРВИЗНИ И ПРОФИЛАКТИЧНИ ПОСЕЩЕНИЯ ГОДИШНО В
ГАРАНЦИОННИЯ СРОК

8

Освен горните показатели при определяне на комплексната оценка се взема
предвид и показателя ЦЕНА, който има относителна тежест 40 точки
Максималният общ възможен брой точки по всички показатели /качествени и
цена/ е 100.
Начинът за определяне на оценката по всеки от горните показатели се определя в
методиката за комплексна оценка – Приложение № 8 към документацията.
Всеки участник следва да съобрази следните минимални или максимални допустими
стойности, предвидени от Възложителя за съответните показатели:
1

Приложение № 7
№

1
2
3

4
5

показател

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допустима стойност
Не повече от 40 календарни дни

СРОК ЗА РЕАКЦИЯ

Не по-дълъг от 8 часа

СРОК ЗА
ОТСТРАНЯВАНЕ НА
ПОВРЕДИ

Не по-дълъг от 72 часа

ГАРАНЦИОНЕН СРОК
БРОЙ СЕРВИЗНИ И
ПРОФИЛАКТИЧНИ
ПОСЕЩЕНИЯ
ГОДИШНО В
ГАРАНЦИОННИЯ СРОК

Не по-кратък от 1 година

Не по-малко от 1 брой годишно
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