МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на
възложителя, се оценяват по следния начин:
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически найизгодната оферта. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на
следния критерий за възлагане: оптимално съотношение качество/цена, което се
оценява въз основа на цената, както и на показател, включващ качествен аспект,
свързан с предмета на обществената поръчка.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка
на офертата.
КО = П1 + П2
където:
 П1 е показател „Предложен срок за изпълнение на предмета на поръчката“
 П2 е оценката на „Ценово предложение за изпълнение на поръчката“
Предложен срок – П1 (срок за изпълнение на поръчката) - с тежест в комплексната
оценка –40 точки.
Предложението относно срока за изпълнение на предмета на поръчката се формира
чрез оценка на показател П1 при спазване на следната формула:
П1 =

Минимален предложен срок
______________________ х 40
Предлаган срок

Максималният общ срок за изпълнение на предмета на поръчката, според възложителя,
е до 1 /един/ месец. Технически предложения, които не отговарят на максималния срок
за изпълнение, ще бъдат отстранени.
Предложеният срок за изпълнение на предмета на поръчката следва да бъде цяло число.
Оценка по показател П2 – Ценово предложение за изпълнение на поръчката
•Преди извършване на финансовата оценка, ценовите предложения се проверяват, за да
се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
възложителя.
•Точките относно ценовите предложения се изчисляват поотделно по следната
формула:
Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) - с тежест в
комплексната оценка –60 точки.
Предложена цена – П2 (Ценово предложение за изпълнение на поръчката) на участника
се изчислява по следната формула:
П2 =

Предложена минимална обща цена
Предложена обща цена от участника

х 60

Максималният брой точки, които даден участник може да получи при оценка на
ценовото предложение е 60 точки.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство
се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в
следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с предходния текст.

