ЧАСТ III.
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА
ОФЕРТИТЕ за СМР
Комисията не оценява офертите на участниците, за които е установено, че не
отговарят на изискванията за лично състояние, на критериите за подбор или на други
условия на възложителя. Комисията предлага за отстраняване от обществената поръчка
участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
на Възложителя.
Преди да пристъпи към оценяване на техническите предложения за изпълнение на
поръчката на участниците по посочените по-долу показатели, Комисията проверява дали
същите са подготвени и представени в съответствие с изискванията на обявлението,
указанията за подготовка на офертите, техническите спецификации и настоящата методика.
Допуснатите оферти Комисията анализира, сравнява и оценява съобразно посочената подолу методика.
Обществената поръчка се възлага въз основа на Икономически най-изгодната оферта,
съобразно разписаното в настоящата методика за оценка.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на Критерия за
възлагане: „Оптимално съотношение качество - цена”, което се оценява въз основа на цена и
качествени показатели, свързани с обществената поръчка.
1. Методика за определяне на комплексната оценка: Основната цел при съставянето
на методиката и критериите за оценяване е да бъде избрана икономически най-изгодната
оферта.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от
всяка оферта „Комплексна оценка” (КО). Максималният брой точки, който може да получи
дадена оферта, е 100 точки.
На първо място се класира участникът с най-висока комплексна оценка на офертата.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържа по-ниска предложена цена.
В случай, че участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с горния ред,
комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на
първо място оферти.
2. Показатели за оценка. „Комплексната оценка” се определя на база следните
показатели:
П1 – Срок за изпълнение: тежест 20
П2 – Гаранционен срок на осветително тяло: тежест 20
П3 - Цена: тежест 60
Крайната оценка е комплексен коефициент, получен като сбор от стойността на
коефициентите П1, П2 и П3.
Комплексна оценка (КО) = П1 + П2 + П3
На първо място се класира участникът, получил най-висока комплексна оценка.
Максималният брой точки, с който може да бъде оценен един участник е 100.
Методиката за определяне на комплексната оценка е, както следва:
2.1. Срокът за изпълнение- П1 с тежест 20 т.

Участникът предлага срок за изпълнение.
Оценяването на участниците се извършва по следната формула:
П1= Сmin х 20
С1
където:
П1– Срок за изпълнение с максимална тежест 20 точки.
Сmin – Най-краткият предложен срок за изпълнение.
С1 – Предложен срок за изпълнение от конкретния участник
Оценката по показателя П1 се представя в числово изражение с точност до втория знак след
десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта по този
показател е 20 т.
2.1. Гаранционен срок на осветително тяло – П2 с тежест 20 т.
Участникът предлага гаранционен срок на осветително тяло. Гаранционният срок на
осветителното тяло е показател за оценка на качеството и възможността за
продължителна безпроблемна работа на уличните осветителни тела (ОТ), предвидени от
участника за монтаж в мрежата външно осветление на гр. Ямбол, запазвайки
техническите си характеристики почти непроменени.
Оценяването на участниците се извършва по следната формула:
П2= Сгс1 х 20
Сгсmax
където:
П2– Срок за изпълнение с максимална тежест 20 точки.
Сгсmax – Най-дългия предложени гаранционен срок на осветително тяло.
Сгс1 – Гаранционен срок на осветително тяло, предложен от конкретния участник
Оценката по показателя П2 се представя в числово изражение с точност до втория знак
след десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта по
този показател е 20 т.
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2.2. П3 – Цена за изпълнение – цената за изпълнение е с тежест - 60 т.
Участникът предлага обща цена за изпълнение на поръчката.
Оценяването на участниците се извършва по следната формула:
П3= Цmin х 60
Ц1
където:
П3 – Цена за изпълнение с максимална тежест 60 точки.
Цmin – Най-ниска предложена цена за изпълнение на поръчката.
Ц1 – Цена на конкретния участник

Оценката по показателя П3 се представя в числово изражение с точност до втория знак след
десетичната запетая. Максималната оценка, която може да получи една оферта по този
показател е 60 т.
Участникът, получил най-висока комплексна оценка КО, се определя за
изпълнител.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се
класира офертата, в която се съдържа по-изгодно предложение за по-ниска предложена
цена.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните
на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани по горепосочения
начин.
Публичният жребий се провежда при следните правила:
1. Мястото, датата и точният час на теглене на жребия се определят от председателя на
комисията.
2. Не по-късно от два работни дни преди датата на публичния жребий комисията
обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото на
провеждането му.
3. На публичния жребий могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване.
4. На часа, в деня и на мястото определено за теглене на жребий председателят на
комисията саморъчно написва имената на участниците върху празни листи,
подпечатани с печата на Община Ямбол и ги сгъва на четири.
5. За теглене на жребия председателят на комисията подготвя подходяща, непрозрачна
празна кутия. Преди поставянето на сгънатите листи празната кутия се показва на
всички присъстващи.
6. Председателят на комисията пуска сгънатите листи в празната кутия.
7. Непосредствено преди тегленето на жребия председателят на комисията, определя
член от състава й, който да изтегли един от листите.
8. Членът на комисията, който ще извърши тегленето на жребия, разбърква с ръка
сгънатите листи и изтегля един от тях.
9. Името на изтегления участник се прочита от председателя на комисията.
10. След извършване на жребия, председателят на комисията изважда от кутията
последователно останалите листи и прочита съдържанието им.
11. 3а приключилия жребий, се съставя удостоверителен протокол, подписан от
председателя на комисията и членовете от състава й, както и от представителите на
присъстващите участници.

