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ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
"ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ"
ТЕРИТОРИАЛНА ДИРЕКЦИЯ "ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ" ГР.ВАРНА
 ул."София" №28, тел.: ++ 359 52/631-206, факс: ++ 359 52/631-203, e-mail: tddrvarna@gmail.com



УТВЪРЖДАВАМ: ...................П......................
	                        /ОГНЯН ИВАНОВ/
	                        Директор на ТД”ДР” – Варна




МЕТОДИКА

ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИ

от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Извършване на транспортни услуги по превоз на дърва за огрев и на индустриални стоки за нуждите на Териториална дирекция „Държавен резерв“ гр.Варна за срок от 1 (една) година“ и за определяне на изпълнител на услугата.

Критерий „най-ниска цена“, което се оценява въз основа на цената и качествените показатели, свързани с предмета на обществената поръчка, като класирането на допуснатите участници се извършва на база получена комплексна оценка – КО, като сума от индивидуалните оценки на предварително определените показатели.

КО = П1 + П2

Показателите за оценка на офертите са както следва:





№ по ред

Показател – П
/наименование/

Относителна тежест
Максимално възможен брой точки
Символно обозначение
/точките по показателя/

1.
Цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз на дърва за огрев – П1

60% (0,60)

100

Тц.до

2.
Цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз на индустриални стоки – П2

40% (0,40)

100

Тц.ис

В колона №2 са посочени определените показатели с техните обозначения. В колона №3 са посочени относителните тегла на всеки показател като процент от комплексната оценка ( до 100%). В колона №4 е посочен максимално възможния брой точки (еднакъв за всички показатели). В колона №5 е дадено символното обозначение на точките, които ще получи дадена оферта в конкретен показател.

Оценка на офертите:

Показател 1 – Цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз на дърва за огрев с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,60.
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношението към най-ниската предложена цена по следната формула:

Тц.до = 100 х Сmin/Сn,

където:
	„100“ са максималните точки по показателя;
	“Cmin” е най-ниската предложена цена;
	“Cn“ е цената на “n”-тия участник;


Точките от първия показател на “n”-тия участник се получават по следната формула:

П1 = Тц.до х 0,60,

Където „0,60“ е относителното тегло на показателя.

Показател 2 – Цена за 1 (един) километър в лева, без включен ДДС, за превоз на индустриални стоки с максимален брой точки 100 и относително тегло 0,40.
Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена – 100 точки. Точките на останалите участници се определят в съотношението към най-ниската предложена цена по следната формула:

Тц.ис = 100 х Сmin/Сn,

където:
	„100“ са максималните точки по показателя;
	“Cmin” е най-ниската предложена цена;
	“Cn“ е цената на “n”-тия участник;


Точките от втория показател на “n”-тия участник се получават по следната формула:

П2 = Тц.ис х 0,40,

Където „0,40“ е относителното тегло на показателя.

Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума от оценките на офертата по двата показателя, изчислена по формулата:

КО = П1 + П2

Офертата получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, класирането се извършва по реда на чл.58 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки. 

Участникът, класиран от комисията на първо място, се определя за изпълнител на обществената поръчка.
В случаите, когато участник не е включил предложение по някой от показателите, той не се допуска до оценяване по методиката и се отстранява от участие. 



