X. МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ
Настоящата методика се прилага и за всички обособени позиции.
Преди да пристъпи към оценяване на офертите на участниците, комисията
проверява дали същите са подготвени и представени в съответствие с
изискванията на документацията за участие в процедурата и техническите
спецификации. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник,
който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя.
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна
оферта“, която се определя въз основа на критерий „оптимално съотношение
качество/цена“ по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на критериите за
подбор и изискванията на Възложителя за лично състояние на участниците. В случай,
че участник представи Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което не
отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация и
действащото законодателство, той се отстранява от участие и офертата му не се
допуска до оценка и класиране.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна
оценка.
Максималния брой точки на комплексната оценка е 100 точки.
Комплексната оценка на участниците се определя по следния начин:
Символно
Максимално брой
Показател - П
обозначение
точки по
(наименование)
(точките по
показателя
показателя)
1
3
4
1. Предложена цена – П 1
60 точки
Тц
2. Гаранционен срок – П 2
20 точки
Тг
3. Срок на доставка - П 3
20 точки
Тд
Показател № 1: „Предложена цена” (Тц) – с максимален брой точки
показателя - 60 точки.
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Максималният брой точки – 60 точки, получава офертата с предложена найниска обща цена. Точките на останалите участници се определят в съотношение към
най-ниската предложена цена по следната формула:
Ц min
Т ц = ---------- х 60
Цn
където:
Ц min – е най-ниската предложена цена от участник;
Ц n – цената, предложена от конкретния участник по критерия (Т ц);
Показател № 2: „Гаранционни срок” (Т г) – с максимален брой точки 20
точки.
Максималният брой точки – 20 точки, получава офертата с предложен най-дълъг
гаранционен срок. На оценка по показателя подлежат само оферти, покриващи
поставените в документацията минимални изисквания.
Точките на останалите участници се определят в съотношение към предложения
най-дълъг гаранционен срок по следната формула:
Гn
Т г = ---------- х 20
Г mах
където:
Г mах – е най-дългия предложен от участник гаранционен срок;
Г n – гаранционния срок, предложен от участника;
Показател № 3: „Срок на доставка” (Тд) – с максимален брой точки 20 точки.
Максималният брой точки – 20 точки, получава офертата с предложен найкратък срок за доставка. На оценка по показателя подлежат само оферти, покриващи
поставените в документацията минимални изисквания.
Точките по третия показател на всеки от участниците в процедурата се
получават по следната формула:
Тд min
Т д = ---------- х 20
Тд n
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където:
Тд min – е най-краткият предложен срок за доставка от участник;
Тд n – срок за доставка, предложен от конкретния участник по критерия (Т д);
Комплексната оценка (КО) на всеки участник се получава, като сума от
оценките на офертата по трите показателя, изчислени по формулата:
КО = П 1 + П 2 + П 3
Оценката се закръглява с точност до два знака след десетичната запетая.
Офертата, получила най-висока комплексна оценка, се класира на първо място.
Когато двама или повече участници са получили еднакъв брой точки в
комплексната оценка, класирането се извършва по следния ред:
На първо място се класира участникът, предложил:
1. Най-ниска цена;
2. Най-висок гаранционен срок;
3. Най-кратък срок на доставка.
При невъзможност да се определи изпълнител по гореописания ред, се извършва
теглене на жребий. Тегленето на жребий се извършва от комисията за провеждане на
процедурата, като датата, място и часа на жребия се съобщават чрез публикуване на
съобщение на интернет страницата на „Профила на купувача“ на Възложителя.
Участници, които са получили еднакви по стойност комплексни оценки,
участват при тегленето на жребия чрез своите законни представители или чрез
упълномощено лице. Когато упълномощеното лице за участие в жребия не съвпада с
лицето, подписало офертата от името на участника, допълнително се представя
пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие.
Комисията подготвя билети с имената на съответните участниците и ги поставя
в непрозрачни пликове, които се запечатват. Тегленето на жребия започва в
определения час. Ако до този час не са се явили представител/и на участниците, които
имат право да участват в жребия, се изчакват допълнително 15 (петнадесет) минути.
Ако и до този час не са се явили представител/и на участниците, председателят на
комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Тегленето се извършва чрез избор от председателя на комисията на един от
пликовете. Участникът, чието име е в изтегления плик се класира на първо място.
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