ПРИЛОЖЕНИЕ № 13

МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за обществена поръчка с предмет
„Ремонт на сграда №192 „Цех за ремонт на АТТ” във ВР 1452 - Сливен на
военно формирование 46700”.

I. Критерий за определяне на изпълнител - икономически найизгодна оферта.
Всяка оферта, отговаряща на изискванията на възложителя, се оценява по
настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА, с която се
определя крайното класиране на участниците.
II. Указания за определяне на КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА (КО)
Максималният брой точки, които участникът може да получи е 100 точки.
Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни
тежести по следната формула:
КО = ТПх60% + ФПх40%
Където:
ТП е технически показател
ФП е финансов показател
III. Определяне на показателите за оценяване
1. ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ (ТП) – оценява се предложен от
участника срок за изпълнение на СРР - максимално възможна оценка 100
точки, теглови коефициент 60 %.
Оценката на офертите по показателя се изчислява по формулата:
ТП = (Сmin/Cn) x 100
където:
Сmin - е минималният предложен срок в календарни дни за изпълнение

на СРР съгласно Техническите предложения на участниците допуснати до
класиране.
Сn - е предложен срок в календарни дни за изпълнение на СРР съгласно
Техническото предложение на съответния участник допуснат до класиране.
Забележка: Срокът за изпълнение на СРР не може да е по-дълъг от 90
календарни дни!
2. ФИНАНСОВ ПОКАЗАТЕЛ (ФП) – оценява се предложена от
участника крайна цена на СРР - максимално възможна оценка 100 точки,
тегловен коефициент 40 %.
ФП = (Цmin/Цn) х 100
където:
Цmin - е минималната предложена крайна цена от участник съгласно
Ценовите предложения на участниците допуснати до класиране.
Цn - е предложената крайна цена съгласно Ценовото предложение на
съответния участник допуснат до класиране.
Забележка:
Крайната предлагана цена на СРР не може да надвишава осигурения
финансов ресурс /прогнозната стойност/ за обществената поръчка.
Получените след изчислението точки се закръглят до втория знак след
десетичната запетая!
IV. Определяне на комплексна оценка.
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките от
комплексната оценка, получени за всеки участник.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна
оценка!
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се
прилагат разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП.

