МЕТОДИКА
за оценяване на участниците в процедура за възлагане на малка обществена
поръчка чрез открит конкурс с предмет „Ежедневно почистване на коридори,
фоайета и стълбища в сградата на Съдебната палата в гр. София”
Класирането на офертите се извършва въз основа на оценката им по критерия
„икономически най-изгодна оферта”.
До разглеждане и класиране се допускат офертите, които отговарят изцяло на
изискванията на Възложителя и условията в настоящата документация.
Оценката на офертите на отделните участници се определя по следните основни
показатели:
Техническа оценка (ТО) – степен на съответствие на офертата с изискванията на
техническата спецификация и предложена организация на работата
Относително тегло – 40% от общата относителна тежест
Максимален брой точки – 50 точки
Техническата оценка се изчислява като сума от получените оценки по следните
критерии:
П1 – Номинална стойност на производителността на машините (m2/h), с
максимален брой точки 10. Изчислява се по формулата S = Sn/Smax x 10
Посоченото число следва да бъде фиксирано, а не в граници „от .... до ....” и да
дава възможност за изчисляване по формулата.
П2 – Година на производство на машините (доказва се с документ)
- за машини, произведени след 2007 година – 10 точки
- за машини, произведени преди 2007 година – 5 точки
П3 – Брой персонал/отговорник, с максимален брой точки 10. Изчислява се по
формулата N = Тn/Tmax x 10
П4 – Техника, която ще бъде използвана при изпълнението на поръчката
- наличие на собствена техника (доказва се с документ) – 10 точки
- за наета техника – 5 точки
П5 – Захранване на машините
- за машини с акумулатори/батерии (батериите трябва да бъдат с минимално
отделяне на вредни емисии) – 10 точки
- за машини с кабел – 5 точки
ТО = (П1 + П2 + П3 + П4 + П5) х 0,4, където
„0,4” е относителното тегло на показателя (40%)
Финансова оценка (ФО)
Относително тегло – 60% от общата относителна тежест
Максимален брой точки – 10 точки
На разглеждане и оценка подлежат само финансовите предложения на допуснатите
до участие в процедурата участници. Те се проверяват, за да се установи съответствието
им с изискванията на документацията за участие. При констатирането на аритметични
грешки, те се отстраняват при спазването на следните правила:
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-

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

приема

-

В случай, че общата цена не съответства на произведението от единичната цена
и количеството, за вярно се приема общата цена и единичната се коригира;

-

Ако участникът не е съгласен с тези корекции, той се отстранява от участие в
процедурата.

Финансовата оценка на предложенията се изчислява по формулата:
ТЦ = Цmin/Цn х 10, където:
Цmin е най-ниската предложена цена за 1 месец
Цn е предложената от участника цена за 1 месец
10 е изравнителен коефициент
ФО = ТЦ х 0,6, където
„0,6” е относителното тегло на показателя (60%)
Общата оценка (ОО) се изчислява по формулата:
ОО = ТО + ФО, където:
-

ОО е общата оценка на n- тия участник;

-

ТО е техническата оценка на n- тия участник;

-

ФО е финансовата оценка на n- тия участник

Крайното класиране на участниците се извършва съгласно броя на получените от
тях точки, като на първо място се класира участникът, получил най-много точки.
В случай, че има участници, получили еднакъв брой точки, комисията пристъпва
към гласуване за определяне на участника на първо място. По-напред се класира
участникът, получил повече гласове при гласуването.
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