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УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ
за участие в обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект
„Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020“
***

ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
***
3. Критерий за възлагане и методика за оценка на офертите:
***
3.2. ОП 2:
Критерият за възлагане на поръчката по обособената позиция, чрез който ще се
определи икономически най-изгодната оферта е „най-ниска цена”. Обстоятелството
„най-ниска цена” се установява чрез методика за определяне на комплексна оценка на
всяка оферта на база 8 ценови показателя. Максималният брой, който може да бъде
присъден на участник при определяне на комплексната му оценка е 100 точки.

№

Показател

Формула за
изчисляване
на точките

1

Брошура (Ц1)

Ц1 = (Ц1min/Ц1n)*13
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3
4
5
6
7
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Бележник (Ц2)
Тениска – синя (Ц3)
Тениска – червена (Ц4)
Тениска – бяла (Ц5)
Тениска – черна (Ц6)
Чанта за документи (Ц7)
Папка (Ц8)

Ц2 = (Ц2min/Ц2n)*23
Ц3 = (Ц3min/Ц3n)*6
Ц4 = (Ц4min/Ц4n)*6
Ц5 = (Ц5min/Ц5n)*6
Ц6 = (Ц6min/Ц6n)*6
Ц7 = (Ц7min/Ц7n)*18
Ц8 = (Ц8min/Ц8n)*22

Обяснителна записка

Максимално
възможен
брой точки
и тежест в
КО
13

Оценява се оферираната цена за посочената в съответния
показател дейност/доставка. Оценката се извършва по
посочените формули, в които: Ц№min е най-ниската
предложена цена, а Ц№n е цената, предложена от
участника, чиято оферта се оценява.
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Комплексната оценка на офертата (КО), се изчислява като се сборуват точките,
получени по всеки един показател.
***
*** (Останалото съдържание на Част І: Условия и указания остава непроменено)

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тоз и документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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