КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Разглеждането и оценяването на офертите ще се извърши по реда на Глава пета,
Раздел VIII от ППЗОП.
Отварянето на офертите ще се извърши на датата и мястото съгласно обявлението.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.
Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения
комисията ще обяви чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на
отварянето. На отварянето на офертите могат да присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от
ППЗОП.
Изпълнителят на всяка обособена позиция предмет на настоящата поръчка ще бъде
определен въз основа на оценка на офертите по критерия „оптимално съотношение
качество/цена”, който ще се приложи за оценка на офертите, които отговарят на
изискванията на ЗОП и на предварително обявените от Възложителя условия, и които
съдържат всички изискуеми документи.
За оферта с оптимално съотношение качество/цена ще се счита тази, получила найвисока комплексна оценка.
Участникът, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка, се класира
на първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им
комплексна оценка. Максималният брой точки, който може да бъде присъден на
участник при определяне на комплексната му оценка, е 100 точки.
1.Показатели за определяне на комплексната оценка (КО):
КО – комплексната оценка на офертата, се изчислява по следната формула:
КО = ЦИх0, 50+ СП х0,20 + СС х0,30, където:
ЦИ е оценката по показателя „Цена за изпълнение“;
СП е оценаката по показателя „Срок за проектиране“ в календарни дни;
СС е оценаката по показателя „Срок за изпълнение на СМР“ в календарни дни.
Показатели и методика за определяне на комплексната оценка:
1.1. Показател „Цена за изпълнение“ (ЦИ) с тежест в комплексната оценка 50
% и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула:
ЦИmin
(ЦИ) = ------------ х 100
ЦИn
Където:
ЦИmin – най-ниската предложена обща цена за изпълнение – представлява сбор
от цените за проектиране, авторски надзор и строителство, посочени в ценовото
предложение.
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ЦИn – предложената цена за изпълнение - сбор от цените за проектиране,
авторски надзор и строителство, посочени в ценовото предложение на участника, чието
предложение се оценява.
1.2. Показател „Срок за изготвяне на работен проект“ (СП) с тежест в
комплексната оценка 20 % и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по
следната формула:
СПmin
(СП) = ------------ х 100
СПn
Където:
СПmin – най-краткият предложен срок за изготвяне на работен проект, посочен в
техническото предложение;
СПn – предложеният срок за изготвяне на работен проект от участника, посочен в
техническото предложение на участника, чието предложение се оценява.
1.3. Показател „Срок за изпълнение на СМР“ (СС) с тежест в комплексната
оценка 30 % и максимален брой точки - 100 точки, се изчислява по следната формула:
ССmin
(СС) = ------------ х 100
ССn
Където:
ССmin – най-краткият предложен срок за изпълнение на СМР, посочен в техническото
предложение;
ССn – предложеният срок за изпълнение на СМР от участника, посочен в техническото
предложение, чието предложение се оценява.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодно предложение по отношение на
показател „Цена за изпълнение“ (ЦИ). Комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците
не могат да бъдат класирани в съответствие с горепосоченото условие.
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