СОУ ”ИВАН ВАЗОВ” – гр. Вършец
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e-mail: sou_varsh@abv.bg

МЕТОДИКА
за комплексна оценка на предложенията за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет:
„Доставка и монтаж на оборудване за СОУ „Иван Вазов” гр. Вършец
І. Възложителят ще определи изпълнителя/лите на обществената поръчка въз основа на
посоченият в обявлението критерий „Икономически най-изгодна оферта” при спазване
изискванията на чл. 70 от Закона за обществените поръчки. Методиката за оценка на
предложенията се основава на оценка по обективни критерии, като по този начин се гарантира
на възложителя както точна оценка, така и успешно изпълнение на поръчката от страна на
потенциалния изпълнител. Оценката и класирането на офертите се извършва поотделно, което се
отбелязва в съответните таблици-листи.

Показателите за оценката на предложенията са:
Кс – Оценка на срока на изпълнение
Кс =

най- кратък срок
срок даден от участник

х 40

/изразява съотношението между най-краткия срок за извършване на доставката и монтаж
констатиран от длъжностните лица при отварянето на всички предложения към срока на
изпълниние от конкретния участник, с тежест 40/
Кц -Оценка на ценовата оферта
Кц =

най- ниска обща цена
цена дадена от участник

х 60

/изразява съотношението между най-ниската обща цена констатирана от длъжностните
лица при отварянето на всички предложения към ценовата оферта дадена от конкретния
участник, с тежест 60/
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Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки един от
показателите.

ОКП = Кс+ Кц,
където ОКП е общия комплексен показател на оферента.
Класиране на предложенията
На първо място се класира предложението с максимална стойност на общия комплексен
показател ОКП. Останалите предложения се класират в низходящ ред по стойността на ОКП.
ІІ. Длъжностните лица по оценката на предложенията попълва таблицата за окончателна оценка
на основание получените оценки за всеки кандидат.
Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:
При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение
на сумата.
ІІІ. Класиране на участниците.
1.

На първо място се класира участникът с най-висок брой точки в комплексната оценка.

Стойностите се изчисляват до втория знак след десетичната запетая.
2.

Ако има участници, получили еднаква оценка, комисията класира на първо място

участникът, предложил по-добра ценова оферта.
3.

При еднаквост и по критерия, посочен в предходната точка, изпълнителят се определя въз

основа на жребий.
4.

След приключване работата на длъжностните лица, нейният председател представя

подписания от всички членове протокол за утвърждаване от Възложителя.
5.

Неразделна част от протокола е таблицата-лист за оценка по съответната.

