VII КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната
оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
„Най - ниска цена”, включващ следните показатели за оценка на офертите:
методиката за оценка на офертите:
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Икономически най –изгодна оферта, определена въз основа на критерия на
възлагане – оптимално съотношение „качество – цена” по смисъла на чл. 70, ал. 2,
т. 3 от ЗОП, при показатели, формиращи комплексната оценка както следва:
Показатели за оценка:
А) Гаранционен срок (ГС) с теглови коефициент – 20%;
Б) Финансова оценка (ФО) с теглови коефициент – 80 %;
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1.Гаранционен срок ГС - ГС е оценката на гаранционния срок предложен от
участника в месеци за нормалното функциониране и ползване на предмета на
поръчката и отстраняване на скритите дефекти след приемането им. Гаранционния
срок предложен от участника трябва да е не по-кратък от 24 месеца и не по-дълъг от
120 месеца и се определя по следната формула:
ГС = ГСуч /ГСмах х 20 = …….. т., където:
ГСмах

е максимално предложения от участник гаранционен срок за предмета на

поръчката.
ГСуч е предложения от оценявания участник гаранционен срок.
При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Ако участник в процедурата предложи по - кратък гаранционен срок от 24
(двадесет и четири) месеца ще бъде отстранен от процедурата.
Ако предложеният от участник гаранционен срок е по-дълъг от 120 (сто и
двадесет) месеца ще бъде отстранен от процедурата.
2.Финансова оценка (ФО) – „Предлагана цена без вкл. ДДС” - с максимален
брой точки в комплексната оценка 80 т.
Точките на участниците се определят в съотношение към минимално предложената
цена по следната формула:
ФО = ПЦмин / ПЦуч х80 = …….. т., където
ПЦмин е минимално предложена цена от участник в процедурата.
Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване
и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание – 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

ПЦуч е предложената от оценявания участника цена за изпълнение на поръчката.
При оценката ще се използва закръгляне до втория знак след десетичната запетая.
Максималната стойност на тази оценка е 80 точки
3. Комплексна оценка (КО)

КО = ГС + ФО = …… т.

Максималният брой точки, който може да получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка, при
максимален брой точки - 100.

Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално – техничексата база, закупуване на оборудване
и обзавеждане на НЧ „Съзнание – 1926 г.“ – гр. Белослав”, по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП
по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Цялата отговорност за
съдържанието на публикацията се носи от Народно Читалище «Съзнание – 1926 г.» и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

