МЕТОДИКА

за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател
в публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за
обществените поръчки (ЗОП) с предмет:
,,Доставка на техника за третиране на биоразградими отпадъци за
нуждите на община Монтана“
Настоящата методика представлява съвкупност от правила, които имат за цел да се
определи начина, по който ще се извърши класиране на офертите и ще се определи
изпълнителя на настоящата обществена поръчка с предмет: „Доставка на техника за
третиране на биоразградими отпадъци за нуждите на община Монтана”.

Критерий за оценка на ценовите оферти: 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. Класирането на офертите се
извършва по ред на получената комплексна оценка, като на първо място се класира
офертата с най - висока оценка.
Показателите, по които ще се извършва оценката на офертите и съответните
относителни тегла в комплексната оценка, са конкретизирани в таблицата по долу:
№

Показатели (П) – наименование

Относително тегло

1. Гаранционен срок на техниката – П1

20

2. Срок за реакция при възникване на технически проблем –
П2

30

3. Предложена цена – П3

50

ОБЩО:

100

Общата (комплексна) оценка (КО) за всяка оферта се определя, като първоначално
се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на
относително тегло за всеки показател. След това всяка оферта получава комплексна
оценка изразена в точки по следната формула:
КО= П1 + П2 + П3

1.

Показател 1 (П1) – „Гаранционен срок на техниката”

С този показател се оценява предложения от участниците гаранционен срок на
офис техниката. Гаранционният срок не може да е по-малко от 24 месеца, считано от
датата на подписване на приемо - предавателен протокол за извършена доставка и
инсталация на съответната техника. Гаранционният срок се посочва в месеци.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула:
където:

П1 = Cn / Cmах × 20

• „Сn” е предложения гаранционен срок на оценяваната оферта.
• „Cmах” е най-дългия предложен гаранционен срок.
• „20” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.
2.

Показател 2 (П2) – „Срок за реакция при възникване на технически проблем”.

С този показател се оценява предложеното от участниците време за реакция при
възникване на технически проблем. Времето за реакция при възникване на технически
проблем не може да е по-малко от 1 работен ден, посочено кръгло число, след
получаване на заявката от страна на изпълнителя. Срокът се посочва в работни дни.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула:
където:

П2 = Cmin / Cn × 30

• „Cmin” е най-краткият срок за реакция при възникване на технически проблем.
• „Сn” е предложеният срок за реакция при възникване на технически проблем на
оценяваната оферта.
• „30” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.
3.

Показател 3 (П3) – „Предложена цена”

С този показател се оценява предложената цена за изпълнение на поръчката.
Предмет на оценяване ще бъде общата цена, получена като сбор от стойността на
техниката, посочена в Техническата спецификация и отразена в ценовото предложение.
Числов израз на оценката по този показател са точките, които се изчисляват по
следната формула:
където:

П3 = Cmin / Cn × 50

• „Cmin” е предложената най-ниска обща цена.
• „Сn” е предложената обща цена на оценяваната оферта.
• „50” е относителното тегло на показателя в комплексната оценка.
ВАЖНО!

При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява точките с точност
до втория знак след десетичната запетая.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този
показател. В случай че офертата не може да се определи по този ред, Комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти.

