РАЗДЕЛ Х.
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Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически найизгодна оферта по критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”
Преди да пристъпи към оценяване на показателите от техническото
предложение на участниците, комисията проверява дали същите са подготвени и
представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в
процедурата и техническите спецификации. Комисията предлага за отстраняване от
процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на
предварително обявените условия на възложителя.
Критерият „оптимално съотношение качество/цена”
показатели и тежести в комплексната оценка на офертите:

включва

следните

I. Комплексна оценка (КО) се формира като сбор от Оценка на Техническото
предложение на участника (ТП ) и Оценка на ценовото предложение на участника (ЦП)
Комплексна оценка КО = ТП + ЦП
Комплексната оценка се измерва в брой точки. Максималният брой точки, които може
да получи участник е 100 т.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки.
1. Oпределяне на Показател „Техническото предложение на участника“ (ТП),
включващ Показател „Професионалната компетентност на персонала“ (ПК),
Показател „Срок за проектиране“ (СП) и Показател „Срок за изпълнение на
строително- монтажните работи“ (ССМР)
ТП= ПК + СП + ССМР
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50.
1.1. Определяне на Показател „Оценка на професионалната компетентност на
персонала“ (ПК), включва:
ПК 1 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Ръководител екип – Архитект“);
ПК 2 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Конструкции“;
ПК 3 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Електро“;
ПК 4 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „ОВК“;

"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги
Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Стр. 2 от 7

ПК 5 (показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Пътна“;
с максимален брой точки, който може да получи всеки участник- 45 т.
Оценка на професионалната компетентност на персонала (ПК) се изчислява по
следната формула:
ПК= ПК1 + ПК2 + ПК3 + ПК4 + ПК5 , където:
- ПК 1 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Ръководител екип – Архитект“ - до 9 точки;
- ПК 2 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Конструкции“ - до 9 точки;
- ПК 3 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Електро“ - до 9 точки;
- ПК 4 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „ОВК“ - до 9 точки;
- ПК 5 - показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Пътна“ - до 9 точки;
Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Ръководител екип – Архитект“ (ПК 1) се присъждат по следния начин:
Оценка
(Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като ръководител на проектантски
екип за позиция „Ръководител екип – Архитект“ до 5 г. включително.
Експерт с професионален опит като ръководител на проектантски
екип за позиция „Ръководител екип – Архитект“ над 5 г. до 10 г.
включително.
Експерт с професионален опит като ръководител на проектантски
екип за позиция „Ръководител екип – Архитект“ над 10 г.
Предложеният експерт е:
- Изпълнил е проектирането на позиция „Ръководител екип-Архитект“
на 1 бр. обект от първа група, минимум трета категория.
- Изпълнил е проектирането на позиция „Ръководител екип-Архитект“
на повече от 1 бр. обекти от първа група, минимум трета категория.
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Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Конструкции“ (ПК 2) се присъждат по следния начин:
Оценка
(Точки)
Участникът е предложил:
"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги
Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
Стр. 3 от 7

Експерт с професионален опит като проектант по част „Конструкции“
до 5 г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Конструкции“
над 5 г. до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Конструкции“
над 10 г.
Предложеният експерт е:
- Изпълнил е проектирането по част „Конструкции“ на 1 бр. обект от
първа група, минимум трета категория.
- Изпълнил е проектирането по част „Конструкции“ на повече от 1 бр.
обекти от първа група, минимум трета категория.
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Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Електро“ (ПК 3) се присъждат по следния начин:
Оценка
(Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като проектант по част „Електро“ до 5
г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Електро“ над
5 г. до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Електро“ над
10 г.
Предложеният експерт е:
- Изпълнил е проектирането по част „Електро“ на 1 бр. обект от първа
група, минимум трета категория.
- Изпълнил е проектирането по част „Електро“ на повече от 1 бр.
обекти от първа група, минимум трета категория.
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Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „ОВК“ (ПК 4) се присъждат по следния начин:
Оценка
(Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като проектант по част „ОВК“ до 5 г.
включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „ОВК“ над 5 г.
до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „ОВК“ над 10
г.
Предложеният експерт е:
- Изпълнил е проектирането по част „ОВК“ на 1 бр. обект от първа
група, минимум трета категория.
- Изпълнил е проектирането по част „ОВК“ на повече от 1 бр. обекти
от първа група, минимум трета категория.
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Точките за показател за професионалната компетентност на предложения от Участника
„Проектант по част „Пътна“ (ПК 5) се присъждат по следния начин:
Оценка
(Точки)
Участникът е предложил:
Експерт с професионален опит като проектант по част „Пътна“ до 5 г.
включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Пътна“ над 5
г. до 10 г. включително.
Експерт с професионален опит като проектант по част „Пътна“ над 10
г.
Предложеният експерт е:
- Изпълнил е проектирането по част „Пътна“ на 1 бр. обект от първа
група, минимум трета категория.
- Изпълнил е проектирането по част „Пътна“ на повече от 1 бр. обекти
от първа група, минимум трета категория.
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ЗАБЕЛЕЖКИ:
1. Предложените експерти не могат да участват в офертата на повече от един
участник в настоящата обществена поръчка, при констатиране че едно и също лице е
посочено в повече от една оферта, всички участници, в чиито оферти е включен експерта
се отстраняват от участие.
2. В случай, че някой от предложените експерти не е изпълнил поне един брой обект
от първа група, минимум трета категория по съответната част, участникът ще бъде
отстранен от участие.
1.2. Определяне на Показател „Срок за Проектиране” (СП)
Mаксималният брой точки, който може да получи всеки участник е 2. Точките се определя
по следната формула:
СПmin
СП= 2 х --------,
СПn
„2” е тежестта на показателя;
СПn – срокът, предложен от съответния участник;
СПmin – предложеният най- кратък срок.
Възложителят определя максимален срок за проектиране до 5 (пет) месеца, като
този срок се явява максимален срок за офериране от участниците при подаване на
оферта за участие в процедурата и минимален срок 3 (три) месеца, като този срок се
явява минимален срок за офериране от участниците при подаване на оферта за участие в
процедурата.
Участниците, които предложат срок за проектиране по-дълъг от поставения
максимален срок или по-кратък от поставения минимален срок ще бъдат отстранявани
от по-нататъшно участие в процедурата.
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Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число
или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При
изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе
като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока
за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване
между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически
допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който
надвишава определения допустим максимален или е по-кратък от определения допустим
минимален срок за изпълнението на поръчката.
1.3. Определяне на Показател „Срок за изпълнение на строително- монтажни
работи” (ССМР)
Mаксималният брой точки, който може да получи всеки участник е 3. Точките се определя
по следната формула:
ССМРmin
ССМР= 3 х -------------,
ССМРn
„3” е тежестта на показателя;
ССМРn– срокът, предложен от съответния участник;
ССМРmin – предложеният най- кратък срок.
Възложителят определя максимален срок за изпълнение на дейностите по СМР до
10 (десет) месеца, като този срок се явява максимален срок за офериране от
участниците при подаване на оферта за участие в процедурата и минимален срок за
изпълнение на СМР 8 (осем) месеца, като този срок се явява минимален срок за офериране
от участниците при подаване на оферта за участие в процедурата.
Участниците, които предложат срок за изпълнение на СМР по-дълъг от
поставения максимален срок или по-кратък от поставения минимален срок ще бъдат
отстранявани от по-нататъшно участие в процедурата.
Предложенията по показател срок за изпълнение се представят като цяло число
или десетична дроб в месеци с точност до втория знак след десетичната запетая. При
изчисляването от календарни дни съгласно линейния график в месеци следва де се вземе
като константа брой дни в месеца 30. Ще бъдат отстранени предложения, в които срока
за изпълнение е предложен в различна мерна единица, и/или е констатирано разминаване
между предложения срок за изпълнение и линейния график извън математически
допустимото закръгляване при изчисление, и/или е предложен срок за изпълнение, който
надвишава определения допустим максимален или е по-кратък от определения допустим
минимален срок за изпълнението на поръчката.
2. Определяне на Показател „Оценка на ценовото предложение на участника“Ценово предложение (ЦП).
Максималният брой точки, който може да получи всеки участник е 50. Точките на се
определят по следната формула:
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ЦПmin
ЦП= 50 х --------, където
ЦПn
„50” е тежестта на показателя;
ЦПn – общата предложена цена, от съответния участник
Общата предложена цена от съответния участник се формира като сбор на
предложените от него цени за проектиране, авторски надзор и строително-монтажни
работи.
ЦПmin – общата предложената минимална цена
Общата предложена минимална цена е цената на участника предложил най-ниска
стойност, която се формира като сбор на предложените от него цени за проектиране,
авторски надзор и строително-монтажни работи.
Към оценка на ценовите предложения се пристъпва след като се извърши проверка
и се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на
документацията за участие в процедурата.
ВАЖНО: При оценка на всеки един от показателите Комисията изчислява
точките с точност до втория знак след десетичната запетая.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия.
Въз основа на резултатите комисията ще класира участниците, като на първо място
ще бъде посочен участника с най-много точки, а останалите ще бъдат подредени в
низходящ ред.
В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство
се класира офертата, в която се съдържат по- изгодни предложения, преценени в следния
ред:
1. по- ниска предложена цена;
2. по- изгодно предложение по показатели извън предложена цена, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в
съответствие с реда посочен по- горе.

"Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-3.002-0039 „Реконструкция и оборудване на Професионална гимназия по селско стопанство „Свети Георги
Победоносец“ – гр. Суворово“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Суворово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че
този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г."
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