МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна
оферта”. Същата се определя по критерия за възлагане (съгласно чл.70, ал.2, т.3 от ЗОП)
оптимално съотношение качество/цена, което се оценява въз основа на показателя цена и
показатели включващи качествени аспекти, свързани с предмета на поръчката, определени
съгласно чл. 70, ал.4, т.3 – най-кратък срок за доставка след заявка и най-кратък срок за
реагиране в случай на рекламация.
Настоящата методика се прилага за всяка обособена позиция поотделно.
Класирането се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка” –
КО. Максималният брой точки, които може да получи дадена оферта е 100 точки.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следният ред:
1. По-ниска предложена цена;
2. По-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред
съобразно тяхната тежест;
3. По-изгодно предлогение по показатели извън посочените в т.1 и т.2, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
В случай, че участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
Комплексната оценка се определя на база на следните показатели:
№ по ред

Показатели за определяне на Относителна тежест Максимално
комплексната оценка
на
показателя
в възможен брой точки
Комплексната оценка

1.

Най-кратък срок за доставка 10%
след заявка (П1)

100

2.

Най-кратък срок за реагиране в 20%
случай на рекламация (П2)

100

3.

Ценово предложение (П3)

100

70%

Комплексната оценка на офертите се изчислява по следната формула:

Ко = П1 + П2 + П3
Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е
установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор.
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от предложенията за изпълнение на
поръчката на участниците, Комисията проверява дали същите са подготвени и представени в
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съответствие с изискванията на поръчката и техническите спецификации. Комисията
предлага за отстраняване от обществената поръчка участник, който е представил оферта,
която не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.
Начин за определяне на оценката по всеки показател:
1.
Показател „Най-кратък срок за доставка след заявка“ – П1
Оценява се предложеният от участника най-кратък срок за доставка след заявка на
хранителни продукти. Участниците следва да оферират времето в което ще извършват
доставка на хранителни продукти след получаване на заявката на Възложителя до складовете
на възложителя. Срока се посочва в работни дни, цяло положително число. Ще бъдат
отстранени предложения, в които най-краткия срок за доставка след заявка е предложен в
различна мерна единица и не е цяло число.
Максималният брой точки по показателя е 100. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 10%. Оценката на офертите по показателя се изчисляват по
формулата:
П1 = (Amin/Ai) x 100,
където
Аi е предложеният срок за доставка на хранителните продукти на съответния
участник в процедурата – в работни дни, цяло положително число.
Аmin е предложеният минимален срок на доставка на хранителни продукти в
процедурата – в работни дни, цяло положително число.
2.
Показател „Най-кратък срок за реагиране в случай на рекламация“ – П2
Оценява се предложеният от участника най-кратък срок за реагиране в случай на
рекламация в часове, цяло число. Участниците в процедурата следва да оферират като срок
за реагиране в случай на рекламация времето,, което обхваща периода от момента на
получаване на рекламацията на Възложителя (чрез писмено изпратено по електронна поща
и/или телефонно обаждане и/или при извършване на доставката) до момента на извършване
на доставка на новата стока до склада на Възложителя. Ще бъдат отстранени предложения, в
които най-краткия срок за реагиране в случай на рекламация на стока е предложен в
различна мерна единица и не е цяло число.
Максималният брой точки по показателя е 100. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 20%. Оценката на офертите по показателя се изчисляват по
формулата:
П2 = (Вmin/Вi) x 100,
където
Вi е предложеният срок на реагиране в случай на рекламация на съответния участник
в процедурата, посочен в часове, цяло число.
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Вmin е предложеният минимален срок на реагиране в случай на рекламация в
процедурата, посочен в часове, цяло число
Забележка: Възложителят поставя ограничение при офериране по показателя
„Най-кратък срок на реагиране в случай на рекламация“ (посочен в часове, цяло число)
не може да бъде по-кратък от 1 час и не по-дълъг от 24 часа. В случай, че участникът
предложи число, различно от посочения от Възложителя диапазон, офертата на
участника ще бъде отстранена от по-нататъшно участие в процедурата.
3.

Показател „Ценово предложение” – П3

Стойността на ценовото предложение по всяка обособена позиция се получава като
сбор от количествата и единичните цени на всеки отделен продукт без ДДС коригирани с
предложения от участника % отстъпка от посочената цена на „САПИ“ ООД. При посочване
на процентната отстъпка участниците могат да оферират числа различни от нула с до два
знака след десетичната запетая. В случай, че участниците не спазят посочените правила
същите ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.
Възложителят поставя и допълнително изискване към участниците при получаване на
коригираната единична цена на САПИ със съответния процент отстъпка резултата да бъде
посочен с до два знака след десетичната запетая. В случай, че участниците не спазят
посочените правила същите ще бъдат отстранени от по-нататъшно участие в процедурата.
В случай, че в ценовото предложение на участника е налице аритметична грешка,
която променя общата предложена цена по съответната обособена позиция, комисията ще
отстрани участника от по-нататъшно участие в процедурата.
До оценка по показател „Ценово предложение” се допускат само оферти, които
съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка.
Максимален брой точки по показателя е 100. Относителната тежест на показателя в
комплексната оценка е 70%. Оценката на офертите по показателя се изчисляват по
формулата:
П3 = (Сmin/Сi) x 100,
където
Сi е предложената обща цена за изпълнение на съответната обособена позиция в лева,
без ДДС на съответния участник.
Сmin е минималната предложена обща цена за изпълнение на съответната обособена
позиция в лева, без ДДС, съгласно ценовите предложения на всички допуснати до оценка
участници.
Забележка: Възложителят е поставил ограничение при офериране на показателя
„Ценово предложение”, които са посочени и в обявлението, а именно да не се превишава
прогнозната сума за всяка от обособените позиции (за Първа обособена позиция –
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прогнозната стойност е 57 200,330 лева без ДДС, за Втора обособена позиция –
прогнозната стойност е 41 818,00 лева без ДДС, за Трета обособена позиция –
прогнозната стойност е 14 592,00 лева без ДДС, за Четвърта обособена позиция –
10 809,40 лева без ДДС, за Пета обособена позиция – 26 319,40 лева без ДДС и за Шеста
обособена позиция – 51 267,42 лева без ДДС). В противен случай участникът се
отстранява.
На първо място по съответната обособена позиция се класира този участник, чиято
оферта е получила най-висока комплексна оценка. Останалите участници се класират в
низходящ ред съгласно съответната им комплексна оценка.
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