МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА  ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ,  ПОКАЗАТЕЛИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА  ИМ ТЕЖЕСТ

За обществена  поръчка  с предмет:
„Зимно поддържане на общинската пътна мрежа при зимни условия, снегопочистване и опесъчаване на територията на община Ковачевци – експлоатационен сезон 2020г. – 2021 г.”


Критерият за оценка на офертите е „Оптимално съотношение качество/цена".

Офертите на участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за икономически, финансови и технически възможности и квалификация , подлежат на комплексна оценка за определяне на офертата, предлагаща „Оптимално съотношение качество/цена".
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка, която се формира като сбор от получените точки по отделните показатели за оценка.


Комплексната  оценка (КО) на офертата  на участника се изчислява по формулата:
КО =  П1 + П2,
където:

П1  - срок  за  реакция,  след  устно  уведомяване	за  снеговалеж  от  страна  на представители на Възложителя - максимален брой точки - 50 точки
П2 - предложена цена - максимален брой точки - 50 точки. Максимална комплексна оценка  КО = 100 точки
Показатели  за оценка  на предложенията  и  начина  на определяне на тежестта
им в комплексната  оценка:


1.	СРОК  ЗА  ИЗПЪЛННИЕ

П 1  е показател, отразяващ тежестта на предлагания срок  за  реакция,  след устно уведомяване за снеговалеж от страна на представители на Възложителя. Участниците предлагат срок в минути/астрономически часа. За устно  уведомяване се счита уведомяването  по телефона от представители  на възложителя към Изпълнителя.

	За  нуждите  на  настоящата  методика  максималната  стойност  на  П 1  е   50 точки;
	 Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложен най-кратък срок за реакция, след устно уведомяване за снеговалеж от страна на представители на Възложителя
	Точките   на   останалите   кандидати   се   определят   в   съотношение   към   най краткия  предложен  срок за реакция  по следната  формула:



П 1 = (П1 min / П1 i) х 50, където

Където:

П1 min  - представлява   предложения   най-кратък  срок  за  реакция,  предложен  от кандидата 

П1i - представлява срока за реакция, предложен  от  съответния  участник

 
За нуждите на настоящата методика срока ще се приравнява в минути!

2.	ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА (П2)

П2  е показател, отразяващ тежестта на предлаганата цена на съответната оферта.

	За нуждите на настоящата методика максималната  стойност на П2 е 50 точки;
	Максимален брой точки - 50, получава офертата с предложена най-ниска цена;
	Точките  на останалите  кандидати  се определят  в съотношение  към  най-ниската предложена цена по следната формула:


П2 = (Цmin / Цi) х 50, 

Където:

Цmin - представлява предложената най-ниска цена за изпълнение на поръчката
Цi - представлява цената, предложена от съответния участник

Забележка:  Участници,  предложили  цени,  по-високи  от  прогнозната  стойност  на поръчката ще бъдат отстранявани от участие в процедурата.



 В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти се прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 2 и 3 от ППЗОП.

