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КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА
УЧАСТНИК

Изработка и доставка на служебно облекло
за нуждите на „Алианц Банк България“ АД
за цялата страната

1.

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ

1.1. Възможност за изпълнение на „Изработка и доставка на служебно облекло“,
предмет на конкурса.
1.2. Опит и компетентност

2.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ

2.1. Задължителни документи, които следва да се представят за допускане до
участие в конкурса
2.1.1. Представяне на участника
2.1.2. Предоставяне на препоръки от контрагенти, с които дружеството е
работило последните 2 години;
2.1.3. Въпросник за самооценка към компания – кандидат за доставчик на
Алианц България Холдинг АД – Образец 4.
2.1.4. Регионален обхват – Образец 3
2.2.Ценова част
2.2.1. Ценова оферта /на хартиен носител, представена в отделен
запечатан плик към документите за участие в конкурса, подлежаща на
оценка съобразно приложената по-долу методика за оценяване на
офертите – Образец 1.
2.2.2. Срокове и съпътстващи ангажименти – Образец 2

3.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
ОФЕРТИТЕ

3.1. На оценка подлежат офертите, отговарящи на изискванията на
конкурса и комплектoвани с всички изискани съгласно т. 2.1 документи.
3.2. Класирането на офертите ще се извърши съгласно условията и
коефициентите за тежест в комплексна оценка, формирана по следната
формула:

Ек = Пк1х0,80 + Пк2х0,10 + Пк3х0,10, където:
Пк1 - Съотношение на предложената от участника цена, съгласно Образец 1
спрямо най-ниската такава в търга. Коефициент на тежест – 0,80.
Пк2 – Съотношение на предложената от участника гаранция, спрямо найдългата такава. Коефициент на тежест 0,10
Пк3 – Съотношение на предложения от участника срок за изпълнение, спрямо
най-краткия такъв. Коефициент на тежест 0,10.

Пк1 = Предложена най-ниска цена/Предложената от участника цена;
Пк2 = Предложения от участника срок/Предложен най-дълъг срок на
гаранция;
Пк3 – Предложен най-кратък срок за изпълнение/Предложения от участника
срок;
На първо място се класира икономически най-изгодната оферта, получила
най-висока комплексна оценка Ек.

