1.1. съгласуване от ДФЗ – РА на проведената процедура за възлагане на обществената поръчка и сключения
договор;
1.2. получаване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на авансово плащане от Държавен фонд „Земеделие“ – РА по №
BG06RDNP001-7.007-0087-С01 от 08.05.2019г.;
1.3. представяне на фактура.
Сумата на аванса ще се приспадне от размера на окончателното плащане.
2. Окончателно плащане в размер на 50 % от стойността на договора, платима в срок от 30
/тридесет/ дни след приемане и въвеждане на строежа в експлоатация/разрешаване на
ползването му и издадена на фактура от Изпълнителя към Възложителя.

12. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ:
Срокът на валидност на офертите е 6 (шест) месеца, считано от датата посочена за дата за
получаване на офертите.
С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с
определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.
Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване
на договора.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена
поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност или откаже да удължи срока на валидност
на офертата си след отправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.

13. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА:
Методиката съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател/под показател и за
определяне на комплексната оценка на съответна, допусната до този етап на процедурата оферта.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната оферта".
Методика за определяне на комплексна оценка на офертата
На основание чл. 70, ал. 2, т. 3 ЗОП избраният критерий за оценка на офертите е
"ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО - ЦЕНА ".
Критерият за възлагане е оптимално съотношение качество/цена. На оценка подлежи всяко
предложение на допуснатите участници, отговарящо на изискванията на възложителя.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка
оферта „Комплексна оценка", като сума от оценките по определените в Методиката за оценка
показатели.
Показатели за оценка
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Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 (сто) точки.
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се формира от следните два показателя:
К1 - Предложена цена - максимална оценка - 50 точки
К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - максимална оценка - 50 точки
К1 - Предложена цена - показателят се изчислява по следната Формула:
К1 = (Цена мин. / Цена участн.) * 50, където
Цена мин. е най-ниската предложена цена от участник.
Цена участн., е цената, предложена от даден участник съгласно ценовото му предложение.
К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката - в техническото си предложение,
участникът трябва да посочи организацията за изпълнение, съгласно Техническата
спецификация. Оценява се посочената организация на работа.
Показателят се изчислява по следният начин:
К2 - Организация за качествено изпълнение на поръчката
Предложената от участника организация на изпълнението на
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия
екип, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите
между тях, начини за осъществяване на комуникацията с
Възложителя, координация и съгласуване на дейностите, които са
необходими за качественото и срочно изпълнение на възложената
услуга.
Предложената от участника организация на изпълнението на
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип,
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях,
начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че
е налично едно от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите
на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част
от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за
нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за
изпълнението й експерт/и;
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение
за приложимостта и полезността на предложените дейности при

Максимален
брой
точки – 50

34 т.

42 т.
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изпълнението на поръчката.
Предложената от участника организация на изпълнението на
поръчката осигурява изпълнението на минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация, а именно:
- участникът е предложил организация на работата на ключовия екип,
посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях,
начини за осъществяване на комуникацията с Възложителя,
координация и съгласуване на дейностите, които са необходими за
качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.
Техническото предложение надгражда минималните изисквания на
Възложителя, посочени в Техническата спецификация при условие, че
са налични две от следните обстоятелства:
1. За всяка от дейностите е показано разпределението по
експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите
на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част
от дефинирана дейност, която може да бъде самостоятелно
възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се
проследи еднозначно, т.е. има дефинирани начало и край и измерими
резултати);
2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното
изпълнение и задълженията на отговорния/те за изпълнението й
експерт/и;
„Обосновани“ за целите на настоящата методика, означава обяснение
за приложимостта и полезността на предложените дейности при
изпълнението на поръчката.

50 т.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:
КО = К1+ K2 = ....... бр. точки
Резултатите на всеки участник по КО се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.

14. ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от ЗОП Възложителят осигурява
неограничен пълен, безплатен и пряк достъп до настоящата документация и всички приложения
към нея, на следния Интернет адрес: http://obshtina-ruzhintsi.com/category/профил-на-купувача/
Изтеглянето на документацията от посочения интернет адрес е безплатно.

15. ГАРАНЦИИ:
Гаранциите се предоставят в една от формите, съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП:

- парична сума;
- банкова гаранция;
- застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
1.Гаранция за изпълнение
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