Приложение № 3
УТВЪРДИЛ:
Д-Р ЮЛИЯН НАЙДЕНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
за възлагане на обществена поръчка с предмет:
Изпълнение на Строително монтажни работи по проект „Реконструкция и
рехабилитация на ул. Симеон Велики – гр. Силистра“, Договор BG16RFOP001-1.0310004, по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“

Критерият за оценка на офертите е „Икономически най- изгодна оферта“.
Икономически най- изгодната оферта в настоящата обществена поръчка се определя
въз основа на критерии за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно
чл.70, ал.2, т.3 Закона за обществените поръчки (ЗОП). Класирането на офертите се
извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените
точки по отделните показатели за оценка.
1. Показатели и относителната им тежест за формиране на комплексната
оценка
Всяка оферта, отговаряща на изискванията на възложителя, се оценява по
настоящата методика и получава КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА(КО), с която участва в
крайното класиране, изчислена по следната формула:
КО = П1+П2, където
П1- срок за изпълнение на СМР, с тежест 30% (максимална оценка 30 точки);
П2- предлагана цена, с тежест 70% (максимална оценка 70 точки)
Максималния брой точки, които участника може да получи е 100 точки.
„Комплексната оценка” се определя на база следните показатели:
1. Показател П 1- Срок за изпълнение. Предложеният от участника срок за
изпълнение на поръчката следва да е съобразен с посочените минимални и
максимални срокове. Оценява се предложеният от участника срок за
изпълнение на строително-монтажните работи в календарни дни. Ще бъдат
отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в
различна мерна единица.
Предложеният срок за изпълнение на СМР, следва да е цяло число.
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Срокът за изпълнение започва да тече от дата на издаване на Акт образец 2/2а и
изтича на датата на съставяне на Акт обр.15.
Максималната стойност на П1 е 30 точки и се изчислява по формулата:
П1 = (П 1min / П1 i) х 30 = .......... (брой точки), където:
П 1min е най- краткият предложен срок в календарни дни от всички оферти;
П1 i срок на изпълнение в календарни дни от офертата на участника;
2. Показател П2 -Предлагана цена.
Максималната стойност на П2 е 70 точки и се изчислява по следната формула:
П 2 = П 2 minx 70, където:
П2i
„П 2 min” е най – ниската предложена цена от офертите на участниците;
„П 2 i ” е предложената от участника цена;
Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички допуснати
до оценка оферти, като всички точки се изчисляват до втория знак след десетичната
запетая.
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, се
прилага чл.58, ал.2 от ППЗОП.
В случай, че комплексните оценки и оценките по всички показатели на две или
повече оферти са равни, комисията провежда публично жребий за определяне на
изпълнител между класираните на първо място оферти съгласно чл.58, ал.З от ППЗОП.
Съгласували:
Йорданка Владимирова
Ръководител проект

Николай Николов
Директор дирекция „Правна“
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