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РАЗДЕЛ XII 
КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Обществената поръчка ще бъде възложена въз основа на икономически най-
изгодна оферта по критерий за възлагане „най-ниска цена” . 

Преди да се 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 обществената 
поръчка. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е 
представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя. 

 
Класирането се извършва на база предложената от Участника „най-ниска цена”, без  

включен ДДС.   
 
Критерият за възлагане е „най-ниска цена”, образувана по следния начин: 
 
ПЦ=Цсм. отп. х 60% + Цзел. отп. х 30% + Цнер. отп. х 10%, където 
 
Цсм. отп. – предложена цена за смесени битови отпадъци с код 20 03 01; 
Цзел. отп. – предложена цена за “зелени” отпадъци с код 20 02 01 биоразградими 

отпадъци; 
Цнер. отп. – предложена цена за нерециклируеми отпадъци от механичното третиране с 

код 19 12 12, където  
 
Цсм. отп.  се определя по формулата: 
Цсм. отп.= ( Цсм. отп.,min / Цсм. отп., участн.) х 100, където 
Цсм. отп.,min - минимално предложена  цена за смесени битови отпадъци с код 20 03 01, 

съгласно Ценовите предложения от всички допуснати до оценка участници  
Цсм. отп., участн. - предложена  цена за смесени битови отпадъци с код 20 03 01, съгласно 

Ценовото предложение на съответния участник 
 
Цзел. отп.  се определя по формулата: 
Цзел. отп. =  (Цзел. отп., min / Цзел. отп.,участн. ) х 100, където 
Цзел. отп.,min - минимално предложена  цена за “зелени” отпадъци с код 20 02 01 

биоразградими отпадъци, съгласно Ценовите предложения от всички допуснати до оценка 
участници 

Цзел.отп., участн. - предложена  цена за “зелени” отпадъци с код 20 02 01 биоразградими 
отпадъци, съгласно Ценовото предложение на съответния участник  

 
Цнер. отп.   се определя по формулата: 
Цнер. отп. = (Цнер. отп.,min / Цнер. отп., участн.) х 100, където 
Цнер. отп.,min - минимално предложена  цена за нерециклируеми отпадъци от 

механичното третиране с код 19 12 12, съгласно Ценовите предложения от всички 
допуснати до оценка участници  
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Цнер. отп., участн. - предложена  цена за нерециклируеми отпадъци от механичното 

третиране с код 19 12 12, съгласно Ценовото предложение на съответния участник 
 
 При посочването на цената в ценовото предложение, различия между цената, 

изразена в цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение. 
 Цената се обявява в лева за 1 (един) тон входящ (приет) в инсталацията отпадък,  

без включен ДДС, с точност до 2-ри десетичен знак (в лева и стотинки). 
 Посочените цени включват всички разходи на Изпълнителя за предварително 

третиране на смесени битови отпадъци, „зелени” отпадъци и нерециклируеми отпадъци, 
генерирани на територията на община Суворово. 
 Участникът, предложил най-ниската цена (ПЦ), определена по указания по-горе 

начин за 1 (един) тон се класира на първо място. 
 Останалите участници се класират в низходящ ред според обявената от тях цена. 
 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: 

- по-ниска предложена цена; 
- 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. 

 


