МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА КОМПЛЕКСНИТЕ ОЦЕНКИ
ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДАН ОФЕРТА.
Критерият за оценка на предложенията: „оптимално съотношение
качество/цена”.
Показател 1 (П1)- Предлагана цена- максимален брой точки 60.
Участниците в обществената поръчка посочват цени в лева без ДДС по следните
ценови показатели:
Тежка техника с гребла - .............лв./машиносмяна;
Челен товарач - ...........лв./машиносмяна;
Камиони с гребла - .............. лв./километър;
Опесъчаване - ........................ лв./тон;
Високопроходим автобус - …………….лв./ километър;
Високопроходим автомобил - ………. лв./ километър;
Лугоразпръсквачка - ……….лв./тон;
Комбинирани багери - ………лв./машиносмяна.
Не се допуска изменяне, допълване, съкращаване и/или посочване на цени по
какъвто и да е друг начин, освен посочените по-горе ценови показатели. Оферти, които
са посочили ценови показатели, различни от гореизброените, няма да бъдат допускани
до участие, оценка и класиране в процедурата.Предложените цени следва да са като
абсолютни суми с точност до втория знак след десетичната запетая.
Оценяват се предложени най-много най-ниски цени. Максималният брой
междинни точки, които получават участниците е равен на техния брой. Участникът
предложил най-много най-ниски цени ще получи максималния брой точки, участникът
предложил следващ по-малък брой най-ниски цени ще получи с една точка по-малко
от първия и т.н., като участникът предложил най-малко най-ниски цени ще получи една
точка. (Пример: Подадени са 3 оферти, т.е. максималният брой точки за всеки
показател е 3. Участникът предложил най-ниска цена, ще получи 3 точки,
участникът с втора под ред цена - 2 точки, и последният участник ще получи 1 точки
за този показател.).
Привеждането на междинните точки към точки за класиране става по
формулата:
Т= Мт х 60,
N
където
МТ са междинните точки на съответния участник,
N са най-големият брой междинни точки получени междинни точки,
60 тежестта на показателя.
Показател 2- (П2) – Време на реакция за започване на дейностите по
почистване след подаване на сигнал за снеговалеж от възложителя или
упълномощено от него лице, като предложения срок не може да бъде повече от 60
(шестдесет) минути. - максимален брой точки 40.
В1= В мин х 40
Вп
Където

В1 е означение на точките, които ще получи даден участник по показател 2
В мин е най-краткото време предложено от участник
В п е времето предложено от съответния участник.
40 е тежестта на критерия и максималния брой точки които ще получи участник
по показател 2.
Комплексната оценка на ценовите предложения се получава при сбора от
точките по двата показателя, по следната формула КО= П1+П2, където КО е
комплексната оценка, която получава участник, П1 е броят точки получени по
показател 1 , а П2 е броят точки по показател 2.
Ако двама или повече участници са получили еднаква комплексна оценка, за
изпълнител се определя този участник, който е получил по-висока оценка по показател
1. Ако и в този случай комплексните оценки са равни, то за определяне на изпълнителя
ще се определи участник, който има по – висока оценка по показател 2. Ако и в този
случай не може да се определи изпълнител комисията тегли жребий
До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на
законовите изисквания и Документацията за участие на Възложителя.

