МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРАТА

1. Показатели за оценка на офертите:
Предложена цена (Кц) - 60%
Срок на изпълнение на поръчката (Кс) – 20 %
Опит в изпълнението на СРР (Ко) - 15%
Брой препоръки за добро изпълнение (Кп) – 5 %

Всеки оферент, може да получи комплексна оценка (К) максимум 100 точки.
Комплексната оценка за всяко предложение “K” представлява сбор от получените
оценки на предложението по всеки един от показателите, отнесени към тежестта
на всеки един от тях в комплексното оценяване и се изчислява по формулата:
К = Кц + Кс + Ко + Кп

1. По показател Кц:
Максималният брой точки по този показател е 60.

Оценката на оферентите по показател – Кц, се изчислява по следната формула:
C min
Кц = --------------- x 60
С

където:
“C min” е най-ниската предложена обща цена на поръчката,
“C” е цена на оферента.
Общата цена се калкулира от комисията.

2. По показател Кс

Максималният брой точки по този показател е 20, а стойността му се оценява по
следната формула:

С
Кс = --------- х 20
Сn

където:
Кс – броят на точките на критерия,
С - най-краткият срок на изпълнение,
Сn- предложението на оферента за срока на изпълнение,

Забележка: критерият Кс е за най-кратък срок на доставка в работни дни,
оферентът, предложил най-кратък срок получава максимален брой точки. Останалите
оференти получават точки по формулата посочена по-горе.
При определяне на оценката по този показател комисията преценява
реалистичността на оферирания срок с обосновката от техническата оферта.

3.По показател Kо:
Максималният брой точки по този показател е 15.
Брой на изпълнени СРР за последните 5 пет години (в случай, че оферентът е
учреден през последните пет години – от датата на учредяването).
Максималният брой точки по този показател е 15. За целите на тази оценка
подобни обекти се дефинират като училища, читалища и други общественообслужващи сгради, включващи един или повече от следните компоненти:
спортна зала, актова зала, столова и други. Общата стойност трябва да е
съизмерима с тази на настоящата поръчка и във всеки случай не по-ниска от
100000 лева без ДДС.
Сn
Ко = --------- х 15
С
където:

Ко - броят на точките на критерия,
С - най-голям брой изпълнени СРР за предходните 5 години,
Сn- общ брой на изпълнени СРР за предходните 5 години на оферента.

4.По показател Kп:
Максималният брой точки по този показател е 5. Това е показател, които би дал
допълнителни гаранции за качествено изпълнение на строителните работи и се
определя от количеството препоръки и референции за добре изпълнена работа от
предишни контрагенти на оферента.

Сn
Кп = --------- х 5
С
където:

Кп - броят на точките на критерия,
С - най-голям брой предоставени препоръки,
Сn- брой предоставени препоръки на оферента.
2. Офертите трябва да съдържат следното:
Участниците в процедурата следва да направят предложения по предмета на поръчката,
съгласно приложените списъкци с асортименти към поканата.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка. Върху плика участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и
по възможност факс и електронен адрес. Върху малкия плик се отбелязва името на
кандидата и означение „Предлагана цена”, в който се поставя ценовата оферта, а в
отделен плик се представя графика ( срок и начин) на доставката.
Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа три отделни
запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:
А/ плик № 1 с надпис "Документи за подбор", в който се поставят документите,
изисквани от възложителя отнасящи се до критериите за подбор на участниците или
кадидатите

Б/ Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката – график на
изпълнение", в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията
изисквания; /В срока за изпълнение задължително се записва да е в календарни дни и
цели числа, не се допуска запис "работни дни" или “часове”/
В/ плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение
на участника. В плика се поставя попълнено предложение с цени на стоките по
предмета на поръчката /приложение 1 към образец 8/.
Всички документи представени от участника трябва да са на български език,
ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф “Вярно с оригинала” от легитимен
представител (управител или нотариално упълномощено от него лице с конкретно
пълномощно) на участника.
Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден от 9:00ч. до 16:00ч. в
канцеларията на СОУ „Иван Вазов”.
Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят
на законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. Оферта, за която
е налице поне едно от следните обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на
участника:




представената оферта е постъпила в незапечатан плик;
представената оферта е постъпила с нарушена цялост;
представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок;

Съдържание на плик №1

1.Списък на всички документи съдържащи се в офертата – оригинал;
2.Административни сведения за участника- попълва се приложения Образец
№1 -оригинал;
3.Данни за участника, който прави предложението - копие от Удостоверение за
актуално състояние със срок на валидност три месеца от датата на поканата или единен
идентификационен код;
4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 1 от ЗОП – попълва
се Образец № 2-оригинал;
5.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 2 от ЗОП – попълва
се Образец № 3-оригинал;
6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.47, ал. 5 от ЗОП – попълва
се Образец № 4-оригинал;

7.Копие от Баланса и Отчета за приходите и разходите за предходните три
години (2008г., 2009г., 2010г.);
8.Удостоверения, че участника е вписан в централния професионален регистър
на строителя и да има издадено валидно удостоверение от Камара на строителите в
България за Първа група, строежи до трета категория - копие;
9.Сертификати ISO 9001:2008;
10.Декларация по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП - за подизпълнители и дела на тяхното
участие, ако кандидата предвижда подизпълнители - Образец 6 -оригинал;
11.Декларации за съгласие за участие от подизпълнителите Образец 7 оригинал;
12.Застраховка професионална отговорност съгласно чл.171 от ЗУТ – копие;
13. Декларация за минимална цена на труда по чл.56, ал.1, т10 от ЗОП –
Образец 11 -оригинал;
Съдържание на плик №2
1. Техническа оферта - Образец 10 - оригинал;
2. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец 9 - оригинал;
3. Проекто договор -Образец 12 - оригинал;
4. Списък на договорите за изпълнени обекти през последните три години
(2008г., 2009г., 2010г.)-попълва се Образец 5 -оригинал , придружени с референции за
добро изпълнение;
Съдържание на плик №3
1. Ценова оферта- Образец 8 -оригинал;
2. Единични цени на видовете СРР / СМР – Приложение 1 към Образец 8оригинал;

