Част III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За изпълнител на обществената поръчка ще бъде избран участникът, предложил
икономически най-изгодната оферта, която ще бъде определена по критерия оптимално
съотношение качество/цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП, което се оценява въз основа на
цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на
обществената поръчка.
Настоящите показатели съдържат информация за начина на определяне на
комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им тежест в
комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по всеки показател.
Методика за определяне на комплексната оценка
Показатели:
Ц - Цена за изпълнение: тежест 50
С – Срок за изпълнение: тежест 50
Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на
коефициентите Ц и С.
Комплексна оценка (КО) = Ц + С
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Максималният брой точки, който може да бъде събран от един участник е 100.
Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:
1. Ц – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 50 т.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката.
Оценяването на участниците се извършва по следната формула:
Ц= Цn х 50
Ц1
където:
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Ц – Цена за изпълнение с максимална тежест 50 точки.
Цn – Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката.
Ц1 – Цена на конкретния участник
Оценката по показателя Ц се представя в числово изражение с точност до третия знак след
десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта е 50 т.
2. С – срок за изпълнение с тежест 50 т.
Участникът предлага срок за изпълнение на поръчката.
Оценяването на участниците се извършва по следната формула:
С= Сn х 50
С1
където:
С – Цена за изпълнение с максимална тежест 50 точки.
Сn – Най-краткият предложен срок за изпълнение на поръчката.
С1 – Предложен срок за изпълнение от конкретния участник
Оценката по показателя С се представя в числово изражение с точност до третия знак след
десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта е 50 т.
Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО, се определя за изпълнител.
ВАЖНО: В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни,
икономически най-изгодната оферта се определя по правилата на чл. 71, ал. 4 и 5 от ЗОП.

