3. КРИТЕРИЙ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНАТА
ОФЕРТА И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Наименование на
поръчката:

„Обновяване и модернизация на читалище НЧ „Св.
Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908 ”

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“.
Оферта на Участник, чието техническо предложение не отговаря на техническата
спецификация и на изискванията на Възложителя, няма да бъде допусната до по-нататъшно
разглеждане. В случай че в техническото предложение на участника някоя от дейностите
или част от нея не е предвидена, офертата му няма да бъде допусната до по-нататъшно
разглеждане като неотговаряща на изискванията на Възложителя.
Оценка на офертите: При оценката на офертите първо се разглежда техническата
оферта на участника. Извършва се проверка дали техническото предложение отговаря на
изискванията на Възложителя. Техническите оферти, които отговарят на предварително
обявените условия, се оценяват пореда на тази методика. След оценка на техническите
предложения комисията извършва проверка за съответствието на ценовите предложения на
участниците с предварително обявените от Възложителя условия и проверява наличието на
обстоятелствата по чл. 72 от ЗОП. Оценяват се предложения, които отговарят на
поставените от Възложителя изисквания, съгласно финансовите показатели в тази методика.
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 = 20%xP1 + 20%xP2 + 60%xФО
Показателите и относителната им тежест за определяне на комплексната оценка са:
Тежестта на показателите в комплексната оценка (КО) е следната:
Означение

Показател -:

P1

Срок за изпълнение на поръчката

P2

Предложен от участника гаранционен
срок по чл. 20, ал. 4, т. 4 от Наредба №
2/31.07.2003 г. за въвеждане в
експлоатация на строежите в Република
България и минимални гаранционни
срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи, съоръжения и
строителни обекти

ФО

Финансова оценка

Тежест на
показателя в
КО в %
20 %

20 %

60 %

КО

Комплексна оценка

100 %

Показателят Финансова оценка (ФО) се определя по следната формула:

ФО = 65%xP3 + 25%xP4 + 4%xP5+ 2%xP6+ 2%xP7+ 2%xP8
Подпоказателите и относителната им тежест за определяне на Финансовата оценка са:
Означение

P3
P4
P5
P6
P7
P8

Показател - Финансова оценка (ФО) определя се от подпоказателите:

Обща стойност за изпълнение на
поръчката
Средна часова ставка
Допълнителни разходи върху труд
Допълнителни разходи върху
механизация
Доставно-складови разходи
Печалба
Обща тежест на подпоказателите във ФО:

Тежест на
подпоказателя
във ФО в %
65 %
25 %
4%
2%
2%
2%
100 %

Точни указания за определяне на оценката по всеки показател
Оценката по всеки от показателите и подпоказателите се извършва, както следва:
Относно Техническата оценка:
Показател
Срок за изпълнение на
поръчката

Указания за определяне на оценката
Оценката на подпоказателя P1 се определя по
формулата:
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
Предложен от участника
Оценката на подпоказателя P1 се определя по
гаранционен срок по чл. 20, ал. формулата:
4, т. 4 от Наредба №
ГСсъотв
P2 
х100
2/31.07.2003 г. за въвеждане в
ГС max

експлоатация на строежите в
Република България и
минимални гаранционни
срокове за изпълнени
строителни и монтажни
работи, съоръжения и
строителни обекти

където
ГСсъотв е гаранционният срок, предложен от
съответния участник;
ГСmax е най -дългият гаранционен срок, предложен от
от всички оценявани оферти.

За показател P1 участникът не може да предложи срок за изпълнение на поръчката
по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни и по-голям от 365 (триста шестдесет и пет)
календарни дни, считано от датата на подписване на Протокола за откриване на
строителната площадка до подписване на Констативен протокол за установяване годността
за ползване.
За показателите P2 максималният гаранционен срок, който Възложителят ще
оценява, е 10 (десет) години. Ако някой участник е посочил гаранционен срок по-голям от
10 (десет) години, той получава максималния брой точки, съответстващи на предложение
от 10 (десет) години.
Посоченят от участниците гаранационен срок не може да бъде по- малък от
минималните гаранционни срокове съгласно изискванията на чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2
от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и
минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения
и строителни обекти (обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).
Относно Финансовата оценка:
Показател
Обща стойност за
изпълнение на
поръчката

Средна часова ставка

Указания за определяне на оценката
Оценката на подпоказателя P3 се определя по формулата:

P3 

Ц min
х100
Ц съотв

където:
Цmin - най - ниската предложена обща стойност за
изпълнение на поръчката от всички оценявани оферти;
Цсъотв - предложената обща стойност за изпълнение на
поръчката от съответния участник
Оценката на подпоказателя P4 се определя по формулата:
P4 

СЧСmin
х100
СЧСсъотв

където:
СЧСmin - най - малката предложена стойност на средната
часова ставка от всички оценявани оферти;

Допълнителни
разходи върху труд

СЧСсъотв – предложената стойност на средната часова
ставка от съответния участник
Оценката на подпоказателя P5 се определя по формулата:

P5 

Допълнителни
разходи върху
механизация

Доставно-складови
разходи

където:
ДРТmin - най - малката предложена стойност на
допълнителни разходи върху труд от всички оценявани
оферти;
ДРТсъотв – предложената стойност на допълнителните
разходи върху труд от съответния участник
Оценката на подпоказателя P6 се определя по формулата:
P6 

ДРМ min
х100
ДРМ съотв

където:
ДРМmin - най - малката предложена стойност на
допълнителни разходи върху механизация от всички
оценявани оферти;
ДРМсъотв – предложената стойност на допълнителните
разходи върху механизация от съответния участник
Оценката на подпоказателя P7 се определя по формулата:

P7 

Печалба

ДРТ min
х100
ДРТ съотв

ДСРmin
х100
ДСРсъотв

където:
ДСРmin - най - малката предложена стойност на доставноскладови разходи от всички оценявани оферти;
ДСРсъотв – предложената стойност на доставно-складови
разходи от съответния участник
Оценката на подпоказателя P8 се определя по формулата:

P8 

Пmin
х100
Псъотв

където:
Пmin - най - малката предложена стойност на печалба от
всички оценявани оферти;
Псъотв – предложената стойност на печалба от
съответния участник
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати до
оценка оферти, без да я променя.

Резултатите на всеки участник по КО ще бъдат закръглени до втория знак след
десетичната запетая. Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките,
получени за всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока
комплексна оценка.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата с по-ниска предложена обща стойност за изпълнение на поръчката. При
предложени еднакви общи стойности за изпълнение на поръчката се сравняват оценките от
показателите сравнени в низходящ ред, съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребии за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по
горепосочения ред.
Публичният жребий се провежда при следните правила:
1. Мястото, датата и точният час на теглене на жребия се определят от
председателя на комисията.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на публичния жребий комисията
обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на
провеждането му.
3. На публичния жребий могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
4. На часа, в деня и на мястото определено за теглене на жребий председателят
на комисията саморъчно написва имената на участниците върху празни листи,
подпечатани с печата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий – гр. Раковски – 1908“ и ги сгъва
на четири.
5. За теглене на жребия председателят на комисията подготвя подходяща,
непрозрачна празна кутия. Преди поставянето на сгънатите листи празната кутия се
показва на всички присъстващи.
6.

Председателят на комисията пуска сгънатите листи в празната кутия.

7. Непосредствено преди тегленето на жребия председателят на комисията,
определя член от състава й, който да изтегли един от листите.
8. Членът на комисията, който ще извърши тегленето на жребия, разбърква с
ръка сгънатите листи и изтегля един от тях.
9.

Името на изтегления участник се прочита от председателя на комисията.

10. След извършване на жребия, председателят на комисията изважда от кутията
последователно останалите листи и прочита съдържанието им.
11. 3а приключилия жребий, се съставя удостоверителен протокол, подписан от
председателя на комисията и членовете от състава й, както и от представителите на
присъстващите участници.

