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МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

1. Критерият за оценка на офертите в настоящ ата процедура е „икономически найизгодна оферта” .

2. Показателите за определяне на комплексната оценка на офертите и
коефициентите за относителната им тежест са както следва:

Комисията ще класира на първо място участника, чиято оферта е получила найвисока комплексна оценка „Ко” от комплексните оценки на отделните участници ,
включващи два основни показателя:
Показател 1. Предлагана отстъпка от единична продажна цена /О/ в %- тежест
70%
Показател 2. Срок на доставка след заявка /С/ в календарни дни - тежест 30%
1.Оценката по показателя- Предлагана отстъпка от единична продажна
стойност на стоката /0/ се изчислява по формулата:
О =/Оп : Ошах/ х 100 х 70%
Където :
On е предложеният процент отстъпка от оценявания участник;
Ошах е максималния процент отстъпка, предложена от участник
Максималният брой точки по този показател е 70 точки
Предложеният процент отстъпка, следва да е различен от 0 /нула/
2. Оценката по показателя- Срок на доставка след заявка /С/ в календарни
дни се изчислява по формулата:

C =/Cmin : Сп/ х 100 х 30%
където
С -срок на доставка, след заявка в календарни дни
Cmin- минимален срок на доставка, предложен от участник
Сп- предложен срок на доставка , след заявка от оценявания участник
Максималният брой точки по този показател е 30 точки
Cmin трябва да бъде различно от 0 /нула/
З.Комлексната оценка на ,.Ко” се формира: Ко = 0 + С
Икономически най- изгодно е предложението на кандидат , получил най- висока
комплексна оценка. Максимално възможния брой точки е 100.
На първо място се класира кандидатът , получил най- висока комплексна оценка
/Ко/. при максимален брой точки равен на 100
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, се сравняват
оценките по показателя с най- висока относителна тежест / в конкретния случай предлагана отстъпка/ и се избира офертата с по- благоприятна стойност по този
показател.
При еднаква предложена цена от двама или повече участници, комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо
място оферти, съгласно чл. 71, ал. 5, т. 2 от ЗОП.
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