МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ЗА УЧАСТИЕ
за обществена поръчка по чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП – Открита процедура с предмет:
„Сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване, поддържане на зелени площи, събиране и транспортиране
на зелени отпадъци от организираната система на община Елена“.

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната
оферта.
Икономически най-изгодната оферта се определя по критерий: „НАЙ-НИСКА
ЦЕНА“.
Членовете на комисията оценяват представените в ценовото предложение от
участниците единични цени за всяка от дейностите поотделно.
Отделните единични видове дейности са с тежест, както следва:

№

Видове дейности

Единиц
а мярка

Тежест

1. Сметосъбиране на твърди битови отпадъци

20

2.

15

3.
4.
5.
6.

1
/един/
тон
Сметоизвозване на твърди битови отпадъци
1
/един/
тон
Поддържане чистотата на териториите за 1 (един)
обществено ползване в община Елена /метене/
кв.м
Поддържане чистотата на териториите за 1 (един)
обществено ползване в община Елена /миене/
кв.м
Поддържане на зелени площи и озеленяване
1
/един/
декар
„Събиране и извозване до регионално депо на 1
/един/
зелен отпадък“
тон

15
15
15
20

Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от
дейностите поотделно.
Най-ниската предложена единична цена за съответната дейност получава максималния
брой точки, посочени по-горе. Точките по предложените от другите участници цени се
изчисляват по формулата:
Сn = (Смин. х Xi), където:
С
Смин. е стойността на най–ниската предложена единична цена за съответния вид
дейност (без ДДС).

С - предложената единична цена за съответния вид дейност, която се оценява от
съответното ценово предложение (без ДДС).
Xi - посочените по-горе точки (тежест) за съответния вид дейност.
Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат
предвид до втория знак след десетичната запетая, включително.
Оценката на съответното ценово предложение се получава като сума от получените
точки за единичните цени за всяка от дейностите:
ПЦ =  Сn
Максимален брой точки – 100 т.
Крайно класиране на участниците
На първо място се класира участникът, получил най-много точки.
Останалите участници се класират в низходящ ред.
Ако две или повече оферти са с еднакъв брой точки, комисията извършва класирането
по чл. 58, ал. 2 от ППЗОП за определяне на изпълнител.
Недопустими са разяснения, които водят до промяна в предложената цена за
изпълнение на поръчката.
При допуснато несъответствие между изписаното ценово предложение с цифри и
словом, за вярно се приема изписаното предложение словом.

