МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
на участниците в обществена поръчка с предмет:
„Извършване на строително-монтажни работи по отстраняване на дефекти върху
сградата на Административен съд - Пловдив, находяща се в град Пловдив, ул.
„Иван Вазов” №20 за обект „Подземен гараж”

Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на Възложителя, и
са допуснати до разглеждане на техническите и ценовите предложения, се оценяват
съобразно приетата по-долу методика.
Оценката на предложенията на участниците ще се извърши въз основа на
икономически най-изгодната оферта по критерий за възлагане: оптимално
съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показателите, посочени
по-долу.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка
на офертата. Комплексната оценка е с максимална стойност от 100 точки.
Оценките на цената, срока за изпълнение и гаранционния срок се представят в
числово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая.
Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка“ за всеки участник е:
КО = Ц + СИ + ГС, където:
Ц е показател „Цена за изпълнение на поръчката“
СИ е показател „Срок за изпълнение на поръчката“
ГС е показател „Гаранционен срок за изпълнените СМР”
Оценката по горните показатели се формира на базата на представените от всеки
участник технически и ценови предложения.
1. Оценката по показател Ц „Цена за изпълнение на поръчката” е с максимална
тежест в комплексната оценка от 70 точки.
Оценката по показател Ц на участника се изчислява по следната формула:
Ц = Ц min х 70,
Цn
където Ц min е най-ниската предложена цена от участник, а Ц n е цената,
предложена от участника, чиято оферта се оценява. Максималният брой точки по този
показател е 70;
2. Оценка по Показател СИ „Срок за изпълнение на поръчката“ е с максимална
стойност в комплексната оценка от 20 точки.
Оценката по показател СИ се изчислява по следната формула:
СИ = СИ min х 20,
СИ n
където СИ min е минималният предложен срок за изпълнение на поръчката, а
СИ n e срокът за изпълнение на поръчката, предложен от участника, чиято оферта се
оценява. Максималният брой точки по този показател е 20.
3. Оценката по показател ГС „Гаранционен срок за изпълнените СМР“ е с
максимална стойност в комплексната оценка от 10 точки.

Оценка по показател ГС се изчислява по следната формула:
ГС = Предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените СМР х 10
Максималният предложен гаранционен срок за изпълнените СМР
- „предложеният от участника гаранционен срок за изпълнените СМР” е средно
аритметичното число, което се образува от предложените гаранционни срокове за
отделните дейности, съгласно техническото предложение на съответния участник и
- „максималният предложен гаранционен срок за изпълнените СМР“ е найголямото средно аритметично число, което се образува от предложените гаранционни
срокове за отделните дейности от участник в поръчката.
Комплексната оценка за всяка оферта се формира като сбор от точките,
получени от участника по всеки един от показателите, както следва: КО = Ц + СИ + ГС.
Оценките на участниците по всеки един от показателите се закръгляват до
втория знак след десетичната запетая.
При равна комплексна оценка на две или повече оферти се прилага чл. 58, ал.2 и
ал.3 от ППЗОП.
Във връзка с чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник,
свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по
същия показател за оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за
начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на
искането.

