Приложение № 2

МЕТОДИКА
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Изграждане на обезпрашителна мобилна установка за товаро-разтоварни дейности на
насипни товари от ЖП състави на Пристанищен терминал Русе-запад“
I. Критерий за оценка
Избраният критерий за оценка на допуснатите оферти е „оптимално съотношение
качество/цена”.
Комплексната оценка (КО) при определяне на оптимално съотношение качество/цена
се изчислява по следната формула:
КО = ПЦ + ОС + ГС,
където:
ПЦ е оценката по показателя „Предложена цена”, с тежест в комплексната оценка
50%, максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 50
точки.
ОС е оценката по показателя „Срок за изпълнение на поръчката”, с тежест в
комплексната оценка 30%, максималният брой точки, които може да получи една оферта по
този показател е 30 точки,
ГС е оценката по показателя „Гаранционен срок”, с тежест в комплексната оценка 20%,
максималният брой точки, които може да получи една оферта по този показател е 20 точки.
Максималният брой точки, които може да получи една оферта при определяне на
комплексната й оценка е 100 точки.
II. Методика за определяне на комплексната оценка
1. Показател „Предложена цена” (ПЦ) – максимум 50 точки
Точките по този показател на допуснатите оферти се определят по следната формула:
ПЦ =

Най-ниска цена, предложена в офертите
Цена, предложена от участника

х 50

Оценява се предложената обща крайна цена на поръчката, в лева, без ДДС.
Участниците в процедурата трябва да предложат обща крайна цена на поръчката, която не
надхвърля прогнозната стойност на поръчката.
Ще бъдат отстранени предложения, в които обща крайна цена на поръчката, в лева, без
ДДС надхвърля прогнозната стойност на поръчката.
2. Показател „Срок за изпълнение на поръчката“ (ОС) – максимум 30 точки.
Оценката на показателя „Срок за изпълнение на поръчката” (ОС) се определя при
прилагане на следната формула:
Най-кратък срок на изпълнение на поръчката, предложен в офертите
ОС = ------------------------------------------------------------------------------------------ х 30
Срок на изпълнение на поръчката , предложен от участника
Оценява се предложеният срок за изпълнение на поръчката в календарни дни.
Предложенията за срок за изпълнение се представят като цяло число.
Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в
различна мерна единица и/или е констатирано разминаване между предложения срок за
изпълнение и показаните технологии, организация и изпълнение на предложените работи.
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3. Показател „Гаранционен срок“ (ГС) – максимум 20 точки.
Оценката по показателя „Гаранционен срок“ (ГС) се определя при прилагане на следната
формула:
Гаранционен срок, предложен от участника
ГС = ------------------------------------------------------------------------------------------ х 20
Максимален гаранционен срок, предложен в офертите
III. Комплексна оценка
Максималният брой точки, които може да получи една оферта е 100 точки.
Комплексната оценка се закръгля до втория десетичен знак след запетаята.
На първо място се класира участникът получил най-голям брой точки. Останалите
оферти заемат места в класирането по низходящ ред на комплексната оценка.
Комисията предлага настоящата методика по отношение на всички допуснати до оценка
оферти, без да я променя.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:
1. По-ниска предложена цена;
2. По-кратък срок за изпълнение.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с
посочения по-горе ред.
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