МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
За обществена поръчка с предмет:
„Закупуване на оборудване и обзавеждане на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр.
Чепеларе“, с две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Доставка на офис оборудване и библиотечен софтуер за нуждите на
Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“;
Обособена позиция № 2: „Доставка и монтаж на мебели за вътрешно и външно обзавеждане за
нуждите на Народно читалище „Родопска искра 1880“, гр. Чепеларе“.

1. Критерий за оценка на офертите:
Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз основа на критерия
посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа
на цената, както и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената
поръчка.
Освен ценовото предложение, на оценка подлежат и показатели, свързани с предложените
гаранционно обслужване и поддръжка и съответно със сроковете за осъществяването им.
На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, отговарящо на
изискванията на възложителя.
Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената за всяка
оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по определените в Методиката за оценка
показатели.
2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите:
Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за
определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която
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Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.
Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, за всички
обособени позиции, без да я променя.
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта,
определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно
следните показатели:
Показател

Максимален

Относителна

брой точки

тежест

Ценово предложение - Цп

100

50%

Срок за доставка на предвидените стоки - Сд

100

30%

Срок за отстраняване на дефекти - Со

100

20%

ВАЖНО! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани предложения в
случаите, в които е налице поне едно от следните условия:
 Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в обявлението
и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, в т.ч. изискванията на
Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на поръчката; действащото
законодателство и/или действащи норми и стандарти; предмета на обществената поръчка; други
условия/изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и/или документацията за обществената
поръчка;


Участникът е разписал предложението си за изпълнение на обществената поръчка в обхват,

непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки подпоказател, поставени в настоящата
методика за оценка и в документацията за обществената поръчка като цяло, същата ще се счита за
непълна, несъответстваща на обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване
на участника от процедурата.
Оценка по показател Ценово предложение – Цп:
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Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната
формула:

ЦПmin
ОЦПN = –––––––––––– х 100,
ЦПN
където:
ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N;
ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на обществената
поръчка (в лева, без ДДС);
ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в лева, без ДДС).
Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.
Оценка по показател Срок за доставка на предвидените стоки - Сд:
Срокът за доставка, монтаж и инсталация на предвиденото за доставка по поръчката обзавеждане
и оборудване е в съответствие с предложението на съответния участник, но не повече от 30 /тридесет/
календарни дни от датата на получаване на писмено уведомление от страна на Възложителя за
стартиране на изпълнението на договора. Срокът за доставка се посочва от участниците в календарни
дни и следва да бъде цяло число, като предложената му стойност не може да бъде по-малка от 1 /един/
календарен ден.
Оферти с предложен срок за доставка, по-кратък от 1 /един/ и/или по-дълъг от 30 (тридесет)
календарни дни няма да бъдат оценявани, а участниците, представили такива оферти ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната
формула:

Сдmin
ОСдN = –––––––––––– х 100,
СдN
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където:
ОСдN е оценка на предложението за срок за доставка на участника N;
Сдmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за доставка;
СдN е предложеният от участника N срок за доставка.
Максималната стойност на ОСдN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-кратък срок
за реакция.

Оценка по показател Срок за отстраняване на дефекти - Со:
Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност е времето, за което участниците
предлагат да бъде отстранен установен/а дефект/неизправност или да бъде заменено неизправното
оборудване. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност започва да тече от момента на
получаването на потвърждение от представител на участника и е до отстраняване на установения/та
дефект/неизправност. Срокът за отстраняване на дефект/неизправност

е в съответствие с

предложението на съответния участник и се определя и посочва в календарни дни, но не може да бъде
по-кратък от 1 /един/ календарен ден и по-дълъг от 10 /десет/ календарни дни, считано от момента на
получаването на уведомление за установен дефект.
Оферти с предложен срок за отстраняване на дефекти, по-кратък от 1 /един/ и/или по-дълъг
от 10 (десет) календарни дни няма да бъдат оценявани, а участниците, представили такива
оферти ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната
формула:

Соmin
ОСоN = –––––––––––– х 100,
СоN
където:
ОСоN е оценка на предложението за срок за отстраняване на дефекти на участника N;
4

Соmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за отстраняване на дефекти;
СоN е предложеният от участника N срок за отстраняване на дефекти.
Максималната стойност на ОСоN е 100 точки и се дава на участника, предложил най-кратък срок
за отстраняване на дефекти.
Комплексна оценка – КО:
Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КОN = ОЦПN х 0,50 + ОСдN х 0,30 + ОСоN х 0,20
Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели числа, а десетични
дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на КОN е 100 точки.

3. Класиране на участниците:
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от възложителя условия. На първо място за всяка обособена позиция се класира участникът,
получил най-висока комплексна оценка.
Когато 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;
3. по-изгодно предложение по технически показател, сравнени в низходящ ред съобразно
неговата тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с описаното в
предишният параграф или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две
или повече оферти.
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