III.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА; ПОКАЗАТЕЛИ;
МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

По Обособена позиция № 1
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната
оферта, която ще бъде определена по критерий „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2,
т. 1 ЗОП, формирана от цените, дадени за Пакет №1, Пакет № 2 и Пакет № 3, посочени в
Техническата спецификация за Обособена позиция № 1.
На основание чл. 181, ал. 2 вр. 104, ал. 2 ЗОП, предвид фактът, че предложенията от
офертите на участниците в настоящата процедура по обособена позиция № 1, които
подлежат на оценка – ценовите предложения, следва да се представят чрез числова
стойност, то оценката на ценовите им предложения ще се извърши преди провеждане на
предварителен подбор. За целта, ценовите предложения от офертите на участниците по
обособена позиция № 1 ще бъдат оповестени в момента на отваряне на офертите.
Действията на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка
на офертите им, ще се извършат при спазване на правилата в чл. 104 ЗОП и чл. 61
ППЗОП.
Формула за оценка ценовите оферти на участниците:
Куч = К1 х 0,50 + К2 х 0,40 + К3 х 0,10, където
К1 - Обща предложена цена с теглова тежест за Пакет № 1
К2 - Обща предложена цена с теглова тежест за Пакет № 2
К3 - Обща предложена цена с теглова тежест за Пакет № 3
Куч – Присъдени точки на конкретен участник
1. К1 – Обща предложена цена с теглова тежест 50, се определя по следната
формула:
К1= (Ц1о/Ц1n) х 50, където:
К1 = Оценка на предложената обща цена за Пакет № 1 /общата цена е цената, изчислена
като сбор от единичните цени на всички видове артикули от Пакет № 1/
Ц1о =Най-ниската цена предложена от участник зa Пакет № 1
Ц1n = Цената предложена от конкретния участник за Пакет № 1
50 = Теглови коефициент
Максималният брой точки за К1 са 50.
2. К2 - Обща предложена цена с теглова тежест 40, се определя по следната
формула:
К2= (Ц2о/Ц2n) х 40, където:
К2 = Оценка на предложената обща цена за Пакет № 2 общата цена е цената, изчислена
като сбор от единичните цени на всички видове артикули от Пакет № 2/
Ц2о =Най-ниската цена предложена от участник зa Пакет № 2
Ц2n = Цената предложена от конкретния участник за Пакет № 2
40 = Теглови коефициент
Максималният брой точки за К2 са 40
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3. Показател К3 - Обща предложена цена с теглова тежест 10, се определя по
следната формула:
К3= (Ц3о/Ц3n) х 10, където:
К3 = Оценка на предложената обща цена за Пакет № 3 /общата цена е цената, изчислена
като сбор от единичните цени на всички видове артикули от Пакет № 3 – оригинали и
заместители, /
Ц3о =Най-ниската цена предложена от участник зa Пакет № 3
Ц3n = Цената предложена от конкретния участник за Пакет № 3
10 = Теглови коефициент
Максималният брой точки за К3 са 10
Всички изчисления се извършват при закръгляване до втория знак след десетичната
запетая.
Максималният брой точки за оценка на ценовата оферта на даден участник /Куч/, които
може да получи участник е 100. На първо място се класира участникът, представил
ценова оферта, която е получила най-голям брой точки съобразно формулата по-горе.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител на
обществената поръчка по Обособена позиция № 1 с решение на Възложителя.
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По Обособена позиция № 2
Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-изгодната
оферта, която ще бъде определена по критерий „най-ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2,
т. 1 ЗОП, формирана от общата цена, изчислена като сбор от единичните цени на всички
видове артикули, подлежащи на доставяне по Обособена позиция № 2 и посочени в
техническите спецификации за позицията.
На основание чл. 181, ал. 2 вр. 104, ал. 2 ЗОП, предвид фактът, че предложенията от
офертите на участниците в настоящата процедура по обособена позиция № 2, които
подлежат на оценка – ценовите предложения, следва да се представят чрез числова
стойност, то оценката на ценовите им предложения ще се извърши преди провеждане на
предварителен подбор. За целта, ценовите предложения от офертите на участниците по
обособена позиция № 2 ще бъдат оповестени в момента на отваряне на офертите.
Действията на комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка
на офертите им, ще се извършат при спазване на правилата в чл. 104 ЗОП и чл. 61
ППЗОП.
Формула за оценка ценовите оферти на участниците:
Куч = (Ц1о/Ц1n) х 100, където:
Куч – Присъдени точки на конкретен участник
Ц1о =Най-ниска обща предложена цена от участник зa всички бройки артикули
по Обособена позиция № 2
Ц1n = Цената предложена от конкретния участник за всички бройки артикули по
Обособена позиция № 2
100 = Теглови коефициент
Всички изчисления се извършват при закръгляване до втория знак след десетичната
запетая.
Максималният брой точки за оценка на ценовата оферта на даден участник /Куч/, които
може да получи участник е 100. На първо място се класира участникът, представил
ценова оферта, която е получила най-голям брой точки съобразно формулата по-горе.
При еднаква предложена най-ниска цена (стойност на Куч) от двама или повече
участници, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти съгласно чл. 58, ал. 3 ППЗОП.
Участникът, класиран от Комисията на първо място, се определя за Изпълнител
на обществената поръчка по Обособена позиция № 2 с решение на Възложителя.
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