Процедура по реда на Глава осма „а” за възлагане на обществена поръчка
чрез ПУБЛИЧНА ПОКАНА за избор на изпълнител за :
“РЕМОНТ НА ОБЩИНСКА ПЪТНА МРЕЖА, РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА МРЕЖА В
РЕГУЛАЦИЯТА НА гр.БРЕЗОВО И УЛИЧНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА БРЕЗОВО ПРЕЗ 2013 ГОД.”
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
И МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА
ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Показателите, по които ще се извърши класирането на кандидатите с цел
определяне на икономически най-изгодното предложение са:
1. ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – предложени единични цени без ДДС съгласно списъка на
предвидените за изпълнение строително–ремонтни работи /СРР/- тежест – 80
2. СРОК ЗА ОТЛОЖЕНО ПЛАЩАНЕ на приети СРР /в дни/- тежест 20
Формула за оценка по показателя “Предлагана цена”- Оц;
Оц = най-ниска предложена цена
цена на участника
По тази формула ще се извърши оценка на всяка една предложена единична цена от
списъка на предвидените за изпълнение СРР. Крайната оценка по показателя «Предлагана
цена» на всеки участник ще е равна на сбора на получените оценки от всички позиции
/видовете СРР предвидени в спикъка/, разделен на броя на позициите. Всяка оценка се
закръглява до третия знак след запетаята.
Формула за оценка по показателя «Срок за отложено плащане» - Ос;
Ос = предложен срок за отложено плащане от участника /в календарни дни/
най-дълъг предложен срок за отложено плащане /в календарни дни/
Комплексна оценка на офертата – Ко;
Ко= (Оц х 80) + (Ос х 20)
Където:
Ко- комплескна оценка;
Оц- оценка на показателя “Предлагана цена”;
Ос- оценка на показателя «Срок за отложено плащане ».
Получените точки след оценяването се закръглят до третия знак след запетаята.
Максималния брой точки, който може да се получи е 100.
Предложенията на участниците и резултатите от оценяването се нанасят в оценителни
таблици.
На първо място се класира участникът с най-голям брой точки. При равен брой точки на
двама или повече участника, на първо място се класира участникът, дал по-добро
предложение по показателя с по-голяма относителна тежест в общата оценка на
предложението.

