„Доставка на обзавеждане и оборудване за обновяване и модернизация на
читалище НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“
Приложение № 2
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната
оферта”.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за
възлагане „оптимално съотношение качество/цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП
Комплексната оценка (КО) има максимална стойност 100 т. Оценките в
комплексната оценка и на всеки от показателите се определя с точност до втория знак
след десетичната запетая. Комплексната оценка се изчислява по следната формула:
КО = 50%xР1 + 50%xФО
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са:
Тежестта на показателите в комплексната оценка (КО) е следната:
Означение

P1
ФО
КО

Показател:
Срок за изпълнение на поръчката
Финансова оценка
Комплексна оценка

Тежест на
показателя в
КО в %
50 %
50 %
100 %

Показателят Срок за изпълнение на поръчката (Р1) се определя по следната
формула
С min
P1 
х100
Ссъотв
където
Сmin е най -краткият срок за изпълнение на поръчката, предложен от от всички
оценявани оферти;
Ссъотв е срокът за изпълнение на поръчката, предложен от съответния участник
За показател P1 участникът не може да предложи срок за изпълнение на поръчката помалък от 30 (тридесет) календарни дни и по-голям от 90 (деветдесет) календарни дни,
след получаване на съгласувателно писмо от Държавен фонд „Земеделие“ и подписване
на Допълнително споразумение между Възложителя и ДФЗ „Земеделие” за съгласуване
на проведената обществена поръчка, въз основа на което Възложителят изпраща на
Изпълнителя писмено известие за започване на Изпълнението на Договора. За начало
на изпълнение на Договора се счита първият следващ работен ден, след получаване от
Изпълнителя на посоченото Известие.
Показателят Финансова оценка (ФО) се определя по следната формула:

Ц min
х100
Цсъотв
където
Цmin е най –ниската цена, предложена от всички оценявани оферти;
Цсъотв е цената, предложена от съответния участник
Ф

Забележка: При условие, че общата стойност не съответства на сбора от
произведението на количествата и единичните цени за верен се приема сбора от
произведението на единичните цени, умножени по количествата за съответната
позиция.

Класирането на участниците се извършва като на първо място се класира
участникът, който е предложил най-ниска обща стойност за цялата поръчка. В случай,
че две или повече оферти са равни, класирането на същите се извършва, съгласно чл.
58, ал. 3 от ППЗОП.
Подреждането на останалите участници ще става съответно в низходящ ред като се
започне от това предложение на участника, което е получило най-ниска обща стойност,
следвано от предложенията на участниците с по-висока обща стойност, докато се
стигне до последното предложение.
Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка и с него ще се сключи писмен договор.
Ценовото предложение следва да бъде изготвено, съгласно приложеният образец и не
трябва да надвишава посочената максимално допустима стойност на поръчката.
Оферти, които съдържат ценово предложение, надвишаващо максимално допустимата
стойност, не се разглеждат.
Максимално допустимата стойност на поръчката не може да превишава 54 553,71 лева,
без ДДС.
Посочените в ценовото предложение цени не могат да се променят за срока на
договора.

