МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИТЕ

Оценяването и класирането на офертите за обект „Изпълнение на строителномонтажни/ремонтни работи (СМР/СРР) на сгради общинска собственост на територията на
община Ружинци по тринадесет обособени позиции“ се извършва по критерия за възлагане
„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”, по смисъла на 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.
Настоящата методика се използва за всяка обособена позиция поотделно.

Критерият за възлагане на офертите е „оптимално съотношение качество/цена”. На
първо място ще се класира офертата, която отговаря на изискванията заложени от
Възложителя.
Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат
допуснати до разглеждане, ще бъдат оценявани и класирани поотделно по критерия
„икономически най-изгодната оферта”.
1. Показатели за оценка на офертите
№
Показател
Тежест в КО
1
Финансов показател (предлагана цена) (ФП)
60 %
2
Технически показател (ТП)
40 %
2. Методика за оценяване на офертите
Финансовите и технически предложения се проверяват, за да се установи, че са
подготвени и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата. На оценяване подлежат само офертите, които отговарят на предварително
обявените от възложителя условия.
Комисията изчислява оценките на офертите на участниците по всеки един от
показателите поотделно.
“Комплексна оценка” - (КО) ще се извърши по следната формула.
КО = ФП х 60% + ТП х 40%
На първо място се класира офертата с най-голяма стойност на Комплексната оценка
(максимално възможната КО е 100 точки). Останалите оферти заемат места в класирането по
низходящ ред на стойностите на Комплексните оценки.
Изчисленията се извършват с точност два знака след десетичната запетая.
 Финансовия показател (ФП) е с относително тегло в комплексната оценка 60%.
Максимално възможната оценка по ФП е 100 точки.
Оценките на Финансовия показател (ФП) се извършват по следната формула:
ФП = (ФПmin / ФПn) х 100,
където:
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ФПmin е най-ниската предложена обща цена в лева без вкл. ДДС от ценовите
предложения на участниците;
ФПn е предложената обща цена от ценовото предложение в лева без вкл. ДДС на n-я
участник.
 Технически показател (ТП) е с относително тегло в комплексната оценка 40%.
Максималната възможна оценка по ТП е 100 точки.
Техничесския показател (ТП) има следните подпоказатели:
Подпоказатели на Технически показател
Относителна
Максимална
(ТП)
тежест в ТП
оценка
ТП 1
Предложен гаранционен срок
100 точки
50%
ТП 2

Срок на изпълнение на поръчката

50%

100 точки

Подпоказател ТП 1 – Предложен гаранционен срок
ТП1 = (Gi/Gmax)*100, където:
Gi – предложен гаранционен срок на съответния участник;
Gmax – най-голям предложен гаранционен срок.
Подпоказател ТП 2 – Срок на изпълнение на поръчката
ТП2 = (Сmin /Ci)*100, където:
Сi е срокът в календарни дни на съответния участник;
Сmin е минималния срок, предложен за изпълнение на поръчката от участниците.
Оценките на Финансовия показател (ФП) се извършват по следната формула:
ТП = ТП 1 x 50% + ТП 2 x 50%
На първо място се класира офертата на участник, получила най-висока комплекна
оценка, съгласно описаната по-горе методика, а останалите оферти заемат места в
класирането по низходящ ред, в съответствие със стойността на получената от всяка от тях
комплексна оценка.
Участникът, класиран на първо място от комисията за получаване, разглеждане и
оценка на офертите, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
На първо място се класира кандидатът, чиято оферта е получила най-много точки.
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 за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, 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 посочения по-горе ред или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази
цена се предлага в две или повече оферти.
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