КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите се извършва по критерия „ИКОНОМИЧЕСКИ
НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Класирането на офертите по предмета на процедурата се извършва по комплексна оценка
изчислена на база критериите за оценка на офертата като се търси икономически найизгодната оферта. Разглеждането, оценката и класирането на офертите се извършва в следната
последователност:
1. Проверка за пълнота и съответствие на представените документи, съгласно указанията към
участниците и изискванията към офертите от настоящата документация. До следващ етап
на оценката се допускат само участниците, чиито оферти съответстват напълно на
изискванията на възложителя относно комплектоваността на офертата. Офертите, които не
отговарят на изискванията на ЗОП и документацията за участие в процедурата се
отстраняват, след мотивирана обосновка от комисията и не се оценяват.
2. Разглеждане за пълнота и оценка на офертите.
До оценка по техническите критерии се допускат само офертите, които съответстват на
изискванията на техническите условия за изпълнение на поръчката от настоящата
документация. Офертите, които имат несъответствие се отстраняват след мотивирана
обосновка на техническите експерти от комисията и не се оценява техническото им
предложение. Оценката се извършва по критерии и съответните им тежести, съгласно
следнита формула.
К i, compl = Ki ,1 х 0,60 + Ki,2 х 0,30 + Ki,3 х 0,10 където К i, compl е комплексната оценка на
съответната оферта; i – от 1 до n - поредния номер на офертите; n – броя на офертите
Икономически най-изгодната оферта ще бъде определена съобразно следните критерии и
тежест на всеки от тях в комплексната оценка на офертата, а именно:
а/ предлагана цена – с коефициент К1 и с тежест 0,60;
б/ срок на отложено плащане – с коефициент К2 и с тежест 0,30;
в/ срок на доставка - с коефициент К2 и с тежест 0,10
Методика за определяне на комплексната оценка на офертите и класиране на кандидатите в
процедурата
Комплексната оценка на всяко предложение се извършва в сравнение между него и
минималното или максималното от останалите предложение по всеки отделен критерий
съгласно следните формули:
а/ К i, compl = Ki ,1 х 0,60 + Ki,2 х 0,30+ Ki,3 х 0,10 където К i, compl е комплексната оценка
на съответната оферта; i – от 1 до n - поредния номер на офертите; n – броя на офертите
С min
Кi , 1 = -----------*100,
Ci
където : С min е най-ниската предложена цена с вслючен ДДС; C i – цената на съответното
предложение с включен ДДС;

Oi
б/ Кi,2 =

*100,
Max O

където Кi,2 е оценката на съответния кандидат по показателя, Oi е предложението на
съответния кандидат, а Max O е максималното предложение по съответния показател.
в/ Кi,3 = Сд /Сi х 100, където
Сд - най-кратък предложен срок от допуснат до оценка участник .
Сi – предложен срок на i-тия допуснат до оценка участник
В случай, че има предложение „0” по някой показател, за целите на методиката при
изчисляване на оценката по съответния показател ще се ползва стойността 0.0001.
Оценките по всеки отделен показател, се изчисляват с точност до втория знак след
десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 1, а минималната 0.
Комплексната оценка на всеки един от участниците се изчислява с точност до втория знак
след десетичната запетая, като максималната възможна оценка е 100, а минималната 0.

