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КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. МЕТОДИКА ЗА
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА
Неразделна част от документацията на обществена поръчка с предмет:
„Изграждане на отоплителна, охладителна и климатична система за
общинска администрация по обособени позиции“:
Обособена позиция №1:“Доставка, монтаж, пуск в експлоатация и
сервизно обслужване на климатична система тип сплит система, обезпечаваща
охлаждането на общинската администрация , намираща се на втори етаж от
сградата на Община Генерал Тошево“;
Обособена позиция №2:“Доставка, монтаж, пуск в експлоатация и
сервизно обслужване на VRF климатична система, обезпечаваща охлаждането на
общинската администрация , намираща се на трети и четвърти етаж от сградата
на Община Генерал Тошево.“
Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически найизгодната оферта".
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий
за възлагане „оптимално съотношение качество/цена" съгласно чл.70,ал.2,т.3 от
ЗОП, което се оценява въз основа на цената, както и показател, включващ
качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка.
Офертите на участниците ще бъдат оценявани въз основа на включените
показатели в нея, като на първо място се класира офертата с най-висока
комплексна оценка.
1.Показатели за оценяване:
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната
оферта за двете обособени позиции по обществената поръчка и тежестта на всеки
един от тях в комплексната оценка на офертата са, както следва:
1.1. (КО1) Оценка на показател „Цена за изпълнение на поръчката"тежест в комплексната оценка 60 %, максимален брой точки-60.
1.2. (КО2) Оценка на показател „Срок за доставка, монтаж и пуск в
експлоатация“ - тежест в комплексната оценка 40%, максимален брой точки-40;
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Срока започва да тече от датата на сключване на договора за обществена
поръчка.
2.Указания за определяне на КОПЛЕКСНА ОЦЕНКА(КО) на офертата
Общата комплексна оценка за класиране на участниците ще се извършва
по посочените показатели и тяхната относителна тежест в комплексната оценка
по следната формула: КО = KO1+KO2, където: КО - Обща комплексна оценка;
КО1-Цена за изпълнение на поръчката;КО2-Срок за доставка, монтаж и пуск в
експлоатация.
Максималната обща комплексна оценка е 100 точки.
3.Указания за определяне ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ
3.1. Показател „Цена за изпълнение на поръчката".
Цената за изпълнение на поръчката се оферира в ценовото предложение
на участника по образец.
Тежестта на показателя оценка на предложената цена за изпълнение на
поръчката (КО1) е 60% от общата комплексна оценка (КО), като максималния
брой точки по посоченият показател е 60 точки.
Числов израз на оценката по показател КО1 са точките, които се
изчисляват по следната формула:
КО1=КО1мин/КО1х х 60, където:
КО1 е оценка на цената за изпълнение на поръчката
КО1мин е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката от
участник;
КО1х е предложената цена за изпълнение на поръчката от съответния
участник.
Стойността на получената оценка на цената за изпълнение на поръчката
(КО1) се закръгля до втория знак след десетичната запетая.
Участник, който предложи цена за изпълнение на поръчката надвишаваща
определената от възложителя прогнозна стойност, ще бъде отстранен от участие
в процедурата.
3.2. Показател „Срок за доставка, монтаж и пуск в експлоатация“ - КО2,
считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.
Срока за доставка, монтаж и пуск в експлоатация се оферира в
Предложението за изпълнение на поръчката на участника по Образец.
Тежестта на Показателя КО2 е 40% от общата комплексна оценка (КО),
като максималният брой точки по посоченият показател е 40 точки.
Оценката на показател КО2 се определя по следната формула:
КО2=КО2мин/КО2х х 40, където:
КО2 е оценка на Срока за доставка, монтаж и пуск в експлоатация;
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КО2мин е най-краткият предложен срок от участник за доставка, монтаж
и пуск в експлоатация;
КО2х е предложеният от съответният участник срок за доставка, монтаж и
пуск в експлоатация.
Стойността на получената оценка на КО2 се закръгля до втория срок след
десетичната запетая.
ВАЖНО!
Най-краткият и най-дългият предложен доставка, монтаж и пуск в
експлоатация за всяка обособена позиция, не следва да бъде по-малък от 30
(тридесет) календарни дни и по-дълъг от 75 (седемдесет и пет) календарни дни.
Участник, който оферира по-кратък или по-дълъг срок за изпълнение се
отстранява от участие в процедурата по възлагане на обществената поръчка.
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