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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ, ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните
заведения разположени на територията на община Трън - Три центъра за
настаняване от семеен тип обединени в Социални услуги от резидентен тип,
Домашен социален патронаж и ДГ „Ален мак” и Проект BG05M9OP001-2.004-0065
"Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по ОП „РЧР“2014-2020
на Община Трън.
Критерий за оценка на офертите „оптимално съотношение качество/цена“,
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Комплексната оценка на офертите се определя като сбор от оценките по всеки
един от показателите:
К = Кот1+ Кот2 + Коф
Участник, получил най-висока комплексна оценка се класира на първо място.
Показатели за оценка и относителната им тежест:
Оценка на технически показател – Кот1 и Кот2
Кот1 – Срок за изпълнение на доставката след подаване на заявка от
Възложителя с относителна тежест на показателя 20 точки.
Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен най-кратък срок за
изпълнение на доставката след подаване на заявка;
Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към предложения
най-кратък срок за изпълнение на доставката след подаване на заявка по следната
формула:
Кот =

най -кратък срок на изпълнение на доставката след заявка
срок на изпълнение на доставката предложени от съответния участник

х 20

Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на доставката, след заявка
по-дълъг от 2 (два) календарни дни.

Кот2 – Срок за доставка след рекламация с относителна тежест на
показателя 20 точки.
Максимален брой точки – 20, получава офертата с предложен най-кратък срок за
доставка след рекламация;
Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към предложения
най-кратък срок за доставка след рекламация по следната формула:
Кот =

най -кратък срок за доставка след рекламация
срок за доставка след рекламация предложен от съответния участник

х 20

Участниците не могат да предлагат срок за изпълнение на доставката, след
рекламация по-дълъг от 4 (четири) часа.
Оценка на ценово предложение - Коф
Коф – Ценово предложение с относителна тежест на показателя 60 точки.
Максимален брой точки – 60, получава офертата с предложена най-ниска обща
стойност за изпълнение на предмета на поръчката без ДДС;
Точките на останалите кандидати се определят в съотношение към предложената
най-ниска обща стойност по следната формула
Коф =

най-ниска обща стойност
обща стойност предложена от съответния участник

х 60

ВАЖНО: Предложената от участника обща стойност за изпълнение на
предмета на поръчката е ориентировъчна и е изчислена на база прогнозни количества
на продуктите. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява
количествата, според необходимостта на обслужваните обекти, както и да не заяви
целия асортимент, според конкретните (специфични) нужди на всяка структура.
Ориентировъчната обща стойност служи единствено за целите на участниците при
подготовка на офертата и за методиката на оценка на офертите.

КО = Кот1 + Кот2+Коф,
където КО е общата комплексна оценка на участника.
Участник, получил най–високата комплексна оценка се класира на първо място.
!!! В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се
прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.
„Доставка и покупка на хранителни продукти за нуждите на социалните заведения разположени на
територията на община Трън - Три центъра за настаняване от семеен тип обединени в Социални
услуги от резидентен тип, Домашен социален патронаж и ДГ „Ален мак” и Проект BG05M9OP0012.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие" по ОП „РЧР“2014-2020 на
Община Трън".

2

