Лист за индивидуална оценка
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на технологично оборудване и лицензи"
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г.

УЧАСТНИК: № 1 „АЙ ПИ СЕК” ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ

Z1 – Срок за доставка на
технологичното оборудване и
лицензите
На участника предложил най-кратък
кратък срок за доставка на
оборудването автоматично се
присъждат 100 точки. Точките на
останалите участници се изчисляват
по формула, описана в методика за
оценката.

Точки
Обща
Скала на
Коеф.
на
оценка на
оценката
на
участучаст(точки)
тежест
ника
ника

Обосновка на дадената оценка

max 100

100

0,30

30

Учстникът е предложил най-кратък срок от 1 (един) календарен ден от
подписването на договора.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,25

25

Всички необходими обстоятелства, описани в Методиката за оценка и
техническото задание, са налице в техническото предложение на участника.
В плана за гаранционна поддръжка са разгледани изчерпателно процедурите,
приоритетите, времето за реакция и регистрацията на сервизните заявки.
Участникът подробно е изяснил начина на комуникация по време на
гаранционната поддръжка.

Z2 – План за гаранционна
поддръжка
По този показател се оценява
предложения план за гаранционна
поддръжка.

Z3 – План за управление на риска

По този показател се оценява
предложения план за управление на
риска.

Z4 – Цена
На участника предложил най-ниска
цена за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват формула, описана в
методика за оценката.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,15

15

В представеното техническо предложение е направен анализа на риска:
идентифициране, оценка на риска, идентифициране и избор на действията,
както и планиране, ресурсно обезпечение и мониторинга на риска. По този
показател участникът напълно отговаря на изискванията на Възложителя.

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-ниска цена.

Показател КО
/комплексна оценка на
предложението/
КО =Z1+Z2+Z3+Z4

Изготвил: .................... / п / ....................
Искра Братованова

100

Лист за индивидуална оценка
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на технологично оборудване и лицензи"
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г.

УЧАСТНИК: № 1 „АЙ ПИ СЕК” ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ

Z1 – Срок за доставка на
технологичното оборудване и
лицензите
На участника предложил най-кратък
кратък срок за доставка на
оборудването автоматично се
присъждат 100 точки. Точките на
останалите участници се изчисляват
по формула, описана в методика за
оценката.

Точки
Обща
Скала на
Коеф.
на
оценка на
оценката
на
участучаст(точки)
тежест
ника
ника

Обосновка на дадената оценка

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-кратък срок за доставка: 1 календарен ден от
деня на подписването на договора.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,25

25

Участникът подробно е описал План за гаранционна поддръжка, като в него
са налице необходимите изисквания на Възложителя. В плана за гаранционна
поддръжка са разгледани начините на уведомление, приоритетите, времето за
реакция, регистрация на сервизните заявки, генерирането на отчети и обмен
на информация. По този показател участникът ясно и точно е разписал как ще
осъществява гаранционната поддръжка.

Z2 – План за гаранционна
поддръжка
По този показател се оценява
предложения план за гаранционна
поддръжка.

Z3 – План за управление на риска
По този показател се оценява
предложения план за управление на
риска.

Z4 – Цена
На участника предложил най-ниска
цена за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват формула, описана в
методика за оценката.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,15

15

В техническото си предложение участникът подробно е представил План за
управление на риска. Участникът е идентифицирал рисковете и е извършил
оценка, избор на релевантни действията за предотварятване и/или
преодоляване на риска и вида на реакцията. По този показател участникът
подробно е разписал начина на уплавление на риска.

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-ниска цена.

Показател КО
/комплексна оценка на
предложението/
КО =Z1+Z2+Z3+Z4

Изготвил:
Бойка Марчева

100

Лист за индивидуална оценка
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на технологично оборудване и лицензи"
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г.

УЧАСТНИК: № 1 „АЙ ПИ СЕК” ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ

Z1 – Срок за доставка на
технологичното оборудване и
лицензите
На участника предложил най-кратък
кратък срок за доставка на
оборудването автоматично се
присъждат 100 точки. Точките на
останалите участници се изчисляват
по формула, описана в методика за
оценката.

Точки
Обща
Скала на
Коеф.
на
оценка на
оценката
на
участучаст(точки)
тежест
ника
ника

Обосновка на дадената оценка

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-кратък срок: 1 календарен ден от подписването
на договора.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,25

25

В техническото предложение на участника са налице всички необходими
обстоятелства, описани в Методиката за оценка. Подробно са разгледани:
средствата за уведомление; приоритети и видове инциденти; начини на
регистриране и на обработка на сервизни заявки. Показани са в детайли
реквизитите при регистриране на инцидент чрез web-базирана on-line
системата за регистрация , както и начина за заявка чрез e-mail. Отделен
раздел е посветен на описание на процедура за генериране на отчети и обмен
на информация.

Z2 – План за гаранционна
поддръжка
По този показател се оценява
предложения план за гаранционна
поддръжка.

Z3 – План за управление на риска
По този показател се оценява
предложения план за управление на
риска.

Z4 – Цена
На участника предложил най-ниска
цена за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват по формула, описана в
методика за оценката.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,15

15

Техническото предложение на участника включва раздел "План за управление
на риска", в който са описани: подходите за идентификация на рисковете;
оценяване на риска; реакция за предотвратяване; контрол и мониторинг; роли
и отговорности в екипа за управление; рисков регистър (списък с
идентифицирани рискове).
За всеки риск са посочени: наименование, обхват на въздействие върху
изпълнението на поръчката, мерките за предотвратяване / минимизиране
(смекчаване) на риска.
За всички описани рискове са дадени изпълними и релевантни мерки за
предотварятване и/или преодоляване на риска и вида на реакцията.

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-ниска цена.

Показател КО
/комплексна оценка на
предложението/
КО =Z1+Z2+Z3+Z4

Изготвил: .................... / п / ....................
Диана Тодорова

100

Лист за индивидуална оценка
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на технологично оборудване и лицензи"
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г.

УЧАСТНИК: № 1 „АЙ ПИ СЕК” ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ

Z1 – Срок за доставка на
технологичното оборудване и
лицензите
На участника предложил най-кратък
срок за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват по формула, описана в
методика за оценката.

Точки
Обща
Скала на
Коеф.
на
оценка на
оценката
на
участучаст(точки)
тежест
ника
ника

Обосновка на дадената оценка

max 100

100

0,30

30

Учстникът е предложил срок 1 (един) календарен ден от подписването на
договора.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,25

25

Всички необходими обстоятелства, описани в Методиката за оценка, са
налице в техническото предложение на участника .
Подробно са разгледани: 5.1.1 Средствата за уведомление - подредством уеб
базирана система Help desk, телефон, e-mail; 5.1.2 Дефиниране на приоритети
на инциднти; 5.1.3 Регистриране на заявка за поддръжка - подробно е описана
последователността за регистриране на заявка; 5.1.4 подаване на заявка за
поддржка по имейл по предварително съгласуван между страните образец;
5.1.5. Диаграма за обработване на сервизни заявки; Заявката за сервизна
поддръжка се затваря от Възложителя.

Z2 – План за гаранционна
поддръжка
По този показател се оценява
предложения план за гаранционна
поддръжка.

Z3 – План за управление на риска
По този показател се оценява
предложения план за управление на
риска.

Z4 – Цена
На участника предложил най-ниска
цена за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват формула, описана в
методика за оценката.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,15

15

Техническо предложение, раздел 7. Управление на риска.; 7.1. Подход за
идентифициране на риска : посочено е как се определя риска - на базата на
целите определяне на риска на базата на сценарии и на базата на разговори се
извличат рисковете, подлежащи на контрол.; 7.2. Подход за оценка на риска Анализ - количествен (оценка на последиците) и качествен (според
приоритети - се определя индекса на риска); Приоритизация на риска определя се рисков рейтинг и е дадена матрица за приоретизацията на
рисковете (влиянието на риска по вероятността на събитието); Реакция за
предотвратявяне при възникване на риска - планиране на ответни действия в
зависимост от приоритете им както и превантивни мерки. Разработен е и
процес за мониторинг и контрол на рисковете. Подробно са идентифицирани
рисковете.

max 100

100

0,30

30

Участникът е предложил най-ниска цена.

Показател КО
/комплексна оценка на
предложението/
КО =Z1+Z2+Z3+Z4

Изготвил: .................... / п / ....................
Вержиния Попова

100

Лист за индивидуална оценка
Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка на технологично оборудване и лицензи"
по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПАК № 13-31-5/07.04.2014 г.

УЧАСТНИК: № 1 „АЙ ПИ СЕК” ЕООД

ПОКАЗАТЕЛ

Z1 – Срок за доставка на
технологичното оборудване и
лицензите
На участника предложил най-кратък
срок за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват по формула, описана в
методика за оценката.
Z2 – План за гаранционна
поддръжка
По този показател се оценява
предложения план за гаранционна
поддръжка.

Точки
Обща
Скала на
Коеф.
на
оценка на
оценката
на
участучаст(точки)
тежест
ника
ника

Обосновка на дадената оценка

max 100

100

0,30

30

В раздел 2.4 кандидатът е предложил най-кратък срок за доставка на
оборудването. Доставката е в рамките на 1(един) календарен ден от
подписването на договора.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,25

25

Предоставените от участника обстоятелства, в раздел 5 на Техническото
предложение съответстват напълно на посочените в методиката.
Подробно са разгледани: средствата за уведомление; приоритети и видове
инциденти; начини на регистриране на заявка; В раздел 5.1 е посочена
процедурата за гаранционно обслужване; в раздел 5.2 - Начинът на обработка
на заявките, в раздел 5.2 - Описание на работният процес и сервизната
структура на системата за сервизни заявки. Заявките за регистриране на
инцидент са посочени в раздел 5.4, а в раздел 5.5 е описана процедурата за
генериране на отчети и разпространение на информация.

Z3 – План за управление на риска
По този показател се оценява
предложения план за управление на
риска.

Z4 – Цена
На участника предложил най-ниска
цена за доставка на оборудването
автоматично се присъждат 100 точки.
Точките на останалите участници се
изчисляват формула, описана в
методика за оценката.

35 т;
60 т.;
100 т.

100

0,15

15

В раздел 7 на Техническото предложение Участникът изчерпателно е посочил
планът за Управление на риска.
В подразделите са описани: в подраздел 7.1 -Подход за управление на риска; в
7.2 - Подход за оценка на риска; в 7.3 - Реакция за предотвратяване на риска;
в 7.4 - Мониторинг и контрол на риска; в 7.5 - Ролите и отговорнистите в
екипа на управление на риска; в 7.6 - Списък с идентифицираните рискове и
заплахи(Рисков регистър).
В подраздел 7.6 са посочени за всеки риск: наименование, обхват на
въздействие върху изпълнението на поръчката, мерките за предотвратяване /
минимизиране (смекчаване) на риска, вероятност, степен на критичност,
приоритет, аспекти на проявление, мерки за предотвратяване, очакван
резултат.

max 100

100

0,30

30

Предложената цена от кандидадът е на най-ниска стойност.

Показател КО
/комплексна оценка на
предложението/
КО =Z1+Z2+Z3+Z4

Изготвил: .................... / п / ....................
Велизар Славков

100

