
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни 
материали за нуждите на Община Кричим през 2013 г.", разделена на три 
самостоятелно обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция 1: „Периодична доставка на инертни материали и бетон", 

Обособена позиция 2: „Периодична доставка на цимент, гипс и вар" 

Обособена позиция 3: „Периодична доставка на бои, метални изделия и други 
материали и консумативи" 

Всички оферти, които отговарят на изискванията посочени в указанията на 
Възложителя за провеждане на процедурата. Представените от кандидатите оферти, ще 
бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу показатели, по 
следната методика за определяне на комплексната оценка на офертите: 

1. Критерий за оценка на предложенията - „Икономически най-изгодна 
оферта". 

11. Методика за определяне на комплексната оценка по съответната 
обособена позиция: 

Показател 1 /П1/ - „Предложен срок на отсрочено плащане". Срокът на 
отсрочено плащане не може да бъде по-кратък от 30 днн от датата на представяне 
на фактурата в община Кричим. 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на П1 е 40 
точки. Максимален брой точки - 40, получава офертата с предложен най-дълъг срок за 
отсрочено плащане на доставката. Точките на останалите участници се определят в 
съотношение към най-дългия срок за отсрочено плащане за съответната обособена 
позиция по следната формула: 

H i = (Ai /Атах) х Т1, където 

Ai - представлява срок за отсрочено плащане, предложен от i-тия участник; 

Amin - представлява максималния (най-дълъг) предложен срок за отсрочено 
плащане за изпълнението на съответната обособена позиция. 

Т1- 40 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 2 /П2/ - „Срок за доставка след получаване на заявка от 
Възложителя" по съответната обособена позиция. Срокът за доставка не може да бъде 
по-дълъг от 24 часа, считано от часа следващ часа на получаване на заявката (по 
телефон, факс, e-mail и др.) от Възложителя; 



• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на Пг е 30 точки. 
Максимален брой точки - 30, получава оферта с предложен най-кратък срок за доставки 
по съответната обособена позиция. Точките на останалите участници се определят в 
съотношение към най-краткия срок за доставка по съответната обособена позиция по 
следната формула: 

Пг = (Amin / Ai) х Т2, където 

Amin - представлява минималният (най-кратък) предложен срок за доставка по 
съответната обособена позиция; 

Ai - представлява срока за доставка по съответната обособена позиция, 
предложена от i-тия з^астник. 

Т2- 30 - тегловен коефициент на показателя 

Показател 3 /ПЗ/ - „Предлагана цена" за изпълнение на поръчката за 
съответната обособена позиция. 

• За нуждите на методиката за оценка максималната стойност на Пз е 30 точки. 
Максимален брой точки - 30, получава офертата с предложена най-ниска цена за 
изпълнение на съответната обособена позиция. Точките на участниците по показателя 
„предлагана цена" се определят в съотношение към най-ниската цена по следната 
формула: 

Пз = (Amin / Ai) х ТЗ, където 

Amin - представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на 
съответната обособена позиция; 

Ai - представлява предложената цена за изпълнение на съответната обособена 
позиция, предложена от i-тия участник. 

ТЗ- 30 - тегловен коефициент на показателя 

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се полз^ава като сбор от оценките 
по всички показатели, в съответствие с определената им относителна тежест, по 
следната формула: 

КО = Hi + Пг + Пз - където: 

• Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с 
точност до втория знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, 
която може да полз^и една оферта е 100 (сто) точки; 

• Оценка на предложенията за изпълнение на поръчката и предложената цена 
се поставя само на офертите, които отговарят на предварително зададените изисквания 
на Възложителя. 



• Класирането на офертите се извършва в низходящ ред в зависимост от 
получената комплексната оценка, като на първо място се класира участникът, получил 
най-много точки за изпълнение на поръчката. 

• Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с повече от 20 
(двадесет) на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 
останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква от него 
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване; 

• Участникът, класиран от Комисията на първо място се определя за 
изпълнител; 

• В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най - изгодна се приема тази оферта в която се предлага най-ниска цена. 
При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока 
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този 
показател; 

• При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема 
словесното изражение на сумата. 


