МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Обществена поръчка чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП
цел избор на изпълнител за

„Доставка на контейнери за събиране на битови отпадъци
за нуждите на Община Брезово.”

Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да
се определи начина, по който ще се извърши класирането на офертите и ще се определи
изпълнителя на обществената поръчка.
Методиката за оценка на предложенията се основава на оценки по обективни
критерии, като по този начин се гарантира на Възложителя както точна оценка така и
успешно изпълнение на поръчката от страна на потенциален изпълнител.
Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по
комплексна оценка, изчислена на база критериите за оценка на офертите, като се търси
икономически най-изгодната оферта.
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следното
правило - при различия между сумите, изразени в цифри и думи, за вярно се приема
словесното изписване.

Комплексната оценка (КО) се извършва по следните показатели:
 Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц) - максимален брой точки 100 и
относителна тежест в комплексната оценка - 80 %;
 Показател № 2 – „Гаранционен срок“ (Г) - максимален брой точки 100 и
относителна тежест в комплексната оценка - 20 %;
Максималният брой точки, които може да получи един участник са 100.
Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност
до третия знак след десетичната запетая.

Показател № 1 – „Предложена цена“ (Ц)
Оценката по този критерий включва оценка на предложената от участника обща
стойност на доставката по следната формула:

Ц

Ц min
100
Ц уч

където:
Ц min – най–ниската предложена цена;
Ц уч – предложената от участника цена;
Максималният брой точки, които участникът може да получи по този показател
са 100.
Няма да бъде класирана ценовата оферта, в която предложената цена за
изпълнение на поръчката е по-висока от обявената от Възложителя прогнозната
стойност.

Показател № 2 – „Гаранционен срок“ (Г)
Оценката по този критерий включва оценка на предложеният от участника
гаранционен срок по следната формула:

Г

Г уч
100
Г max

където:
Г max – най–високата стойност на предложен гаранционен срок;
Г уч
– предложен от участника гаранционен срок;
Максималният брой точки, които участникът може да получи по този показател
са 100.
Няма да бъде класирана ценовата оферта, в която предложеният гаранционен
срок по-малък от обявената от Възложителя минимална стойност стойност.

Комплексна оценка (КО)
Комплексната оценка (КО) на офертите се получава като сбор от оценките по
отделните показатели, по следната формула:
КО = ( Ц * 0.80 ) + ( Г * 0.20 )
където:
Ц – оценката на участника по показател № 1
Г
– оценката на участника по показател № 2
Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената
комплексна оценка, като на първо място се класира участникът, който е получил найвисока оценка (КО) на офертата. В случай, че комплексните оценки на две или повече
оферти са равни за икономически най-изгодна се приема тази оферта, за която оценката
по показател № 1 е по-голяма.

