МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБДПЛР „Св.
Богородица“ ЕООД, с. Нареченски бани, област Пловдив” със
следните обособени позиции:
Обособена позиция №1: Месо и месни продукти
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №3: Масла и мазнини
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни
Обособена позиция №5: Яйца
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
Обособена позиция №10: Хранителни продукти, предназначени за доставка от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания

МБДПЛР „ Св. Богородица“ ЕООД- с. Нареченски бани
2015 г.

ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Критерий за оценка: “Икономически най-изгодна оферта”
Методика за определяне на комплексната оценка
Основната цел при съставянето на методиката и критериите за оценяване е да бъде
избрана икономически най-изгодната оферта, т.е. участник, чиято оферта в най-голяма
степен отговаря на предварително обявените от възложителя изисквания.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка
оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи дадена
оферта е 100 точки.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически
най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. В случай че офертата
не може да се определи по този ред, комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти.
I. „Комплексната оценка” се определя на база следните показатели за всяка
обособена позиция по отделно:
Показател – П
(наименование)

Максимално Относителна
възможен бр. тежест в КО
точки

1. Срок за реакция за отстраняване на установени
несъответствия, с изискванията на Възложителя, в
количеството и/или качеството на доставените 100
хранителни продукти към момента на доставка и/или
след извършването й - П1
2. Ценово предложение – П2
100

30%

70%

Класирането на офертите се извършва във възходящ ред на получената
комплексна оценка по формулата:
КО = П1 х 30% + П2 х 70%
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложението за
изпълнение на поръчката на участниците, комисията проверява дали същите са
подготвени и представени в съответствие с изискванията на процедурата. Комисията
предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която
не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.
Всеки един от показателите на техническата оценка се формира по следния начин и при
следните условия.
1. Срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към
момента на доставка и/или след извършването й (П1) – с тежест в комплексната оценка 30%
* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията
на Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти
към момента на доставка и/или след извършването й се разбира предложеният от участника

срок, посочен в календарни дни, включващ времето от получаване на Уведомление от
Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на Възложителя в количеството
и/или качеството на хранителните продукти, до окончателното отстраняване на тези
несъответствия и подписване на двустранен констативен протокол за действителното
отстраняване на същите.
Оценката се формира по следния начин:
П1= ( Сmin / Сi) x 100
Сi e предложеният от участника Срок за реакция, посочен в календарни дни, от
Предложението за изпълнение на участника за конкретната обособена позиция.
С min e минималния предложен Срок за реакция, посочен в календарни дни, съгласно
Предложение за изпълнение на участника предложил най-кратък срок по показателя за
конкретната обособена позиция.
2. Предложена цена (П2) - представлява предложената от участника цена за
изпълнение на доставката общо за конкретната обособена позиция, в лева без ДДС, с
тежест в комплексната оценка -70%
Оценката се формира по следния начин:
П2 = (Цmin / Цi) x 100
Цi e предложената обща цена за конкретна обособена позиция съгласно Ценовото
предложение на съответния участник, формирана като сбор от стойностите по отделните
артикули по позицията. Стойността на даден артикул от позицията се определя като
произведение от прогнозното количество и единичната цена.
Цmin e минималната предложена обща цена по конкретната обособена позиция съгласно
Ценовото предложение на участника, предложил най-ниска цена.

При наличие на аритметични грешки в ценовата оферта на участника, същият се
отстранява от участие. Недопустими са разяснения, които водят до промяна в
предложената цена за изпълнение на поръчката.
При открито несъответствие в Предложението за изпълнение на поръчката и/или в
Ценовата оферта на участник между изписаното с думи и изписаното с цифри, се взема
предвид изписаното с думи.
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