МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на
„Икономически най-изгодна оферта” по критерий „оптимално съотношение
качество/цена“.
Комплексна оценка (КО) = 50 % х ОМ + 50 % х ОЦ
„ОМ” е оценката по показател „Методология на работа при изпълнение на СМР”
„ОЦ” е оценката по показател „Предлагана цена”
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният
брой точки, който може да получи участник е 20 т., сумарно от показателите.
1.
Показател – „Методология на работа при изпълнение на СМР” (ОМ)
Максимален брой точки по този показател - 20 т.
Скалата за получаване на точки е тристепенна – 1, 10, 20 точки.
Минималните изисквания на Възложителя по отношение съдържанието на
„Методология на работа при изпълнение на СМР” са следните:
Методология на работа при изпълнение на СМР трябва да бъде в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на Възложителя, и трябва да съдържа като
минимум:
1.
Представени са дейностите в тяхната технологична последователност
при изпълнение на изпълнение предмета на поръчката;
2.
Представени са методите за контрол, имащи за цел качественото
изпълнение на СМР, които участникът ще прилага при изпълнението на поръчката.
Методите за контрол включват: контрол при доставката франко-склад на Изпълнителя,
контрол при монтаж, изпитвания, проби и други, както и методите на контрол на
строителните дейности;
3.
Мерки за намаляване на затрудненията на местното население, които са
ефективни, приложими, гарантират безопасността, удобството на населението и
предпазват от социално напрежение по време на строителството, като предложените
мерки са съобразени с конкретните особености на обекта, които се намира в застроен
район. Мерките следва да бъдат съпроводени от описание на целта на мярката,
очакваният ефект от нея, както и да са представени отговорните за реализиране на
мярката.
Метод на формиране на оценката:
Методологията на работа се оценява с 1 точка, в случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“, която
съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразена
с предмета на поръчката.
Методологията на работа се оценява с 10 точки, в случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“, която
съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е
с предмета на поръчката и е налице долното обстоятелство:
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1.
Представено е взаимодействието със заинтересованите страни при
изпълнение предмета на поръчката.
Методологията на работа при изпълнение на СМР се оценява с 20 точки, в случай че:
Участникът е представил „Методология на работа при изпълнение на СМР“, която
съдържа минимално поставените от Възложителя изисквания, посочени в
документацията и техническата спецификация, отговаряща на действащото
законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, съобразена е
с предмета на поръчката и са налице кумулативно долните обстоятелства:
1.
Представено е взаимодействието със заинтересованите страни при
изпълнение предмета на поръчката;
2.
Посочени са конкретните отговорници за всяка една от дейностите при
изпълнение предмета на поръчката.

Забележка: Участник, който представи Предложение за изпълнение, в което няма
представена минимално изискваната от възложителя информация за показател
„Методология на работа при изпълнение на СМР“ и/или частите на предложението за
изпълнение не кореспондират една с друга и/или не е налична някоя от частите на
предложението за изпълнение, ще бъде отстранен от участие и няма да бъде допуснат до
оценяване.
2.
Показател – „Предлагана цена” (ОЦ)
Показател „Предлагана цена” е с максимален брой точки 20 т.
Оценяваното предложение на всеки допуснат участник се получава като единичната
цена без ДДС за всяка позиция се умножи по коефициента за тежест за съответната
позиция в Ценовата таблица, съдържаща се в Ценовото предложение и произведението се
закръгли до втория знак след десетичната запетая, а резултатите се записват в клетка
„Произведение на единична цена и коефициент на тежест”, след което всички резултати,
записани в клетки „Произведение на единична цена и коефициент на тежест” се сумират,
като резултатът се записва в клетка „Обща стойност на Ценова таблица“. Участникът
с най-ниска обща стойност на оценяваното предложение получава максималния брой
точки 20. Оценката за всеки от останалите допуснати участници се получава като найниското оценявано предложение се умножи по 20 точки и резултатът се раздели на
оценяваното предложение на съответния участник и частното се закръгли до втория
знак след десетичната запетая.
Отделните дейности са с тежест както следва:
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НАИМЕНОВАНИЕ НА
ДЕЙНОСТТА
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Изкоп на земни маси за
1 почистване на канавки и
банкети
Изкоп за пoчистване на
2 съоръжения
шахти
и
водостоци
Транспорт на земни маси до
3
10км.
Доставка и полагане на
4
трошен камък фракция 0/40
5 Доставка и полагане на

Коефициент
Мерна на тежест единица брой точки,
T
3

4

м3

0,50

м3

1,20

м3

1,30

т

0,50

т

1,40

Ед.
Цена,
без
ДДС
(лв.)

Ед.
Цена, с
ДДС
(лв.)

Произведение на
единична цена и
коефициент на
тежест

5

6
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6
7
8
9
10
11
12

13

14

15

трошен камък фракция 0/63
Доставка и полагане на
трошен камък фракция
0/100
Доставка и полагане на
неплътна асфалтова смес за
изравнителен пласт
Направа
на
кръпки
с
неплътна асфалтова смес
без изрязване и обкантване
Доставка и полагане на
плътна асфалтова смес
ръчно
Доставка и полагане на
плътна асфалтова смес
машинно
Битумен разлив
Фрезоване
на
асфалтобетонна настилка с
пътна фреза (нивелетно
профилиране), включително
натоварване и извозване.
Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 4 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и
уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.
Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 6 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и
уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.
Изкърпване на единични
дупки и деформации на
настилката
с
плътна
асф.смес с дебелина 8 см.
ръчно, оформяне с фугорез,
почистване,
разлив
за
връзка, доставка, полагане и
уплътняване, обкантване и
всички свързани с това
присъщи разходи.
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0,50

м2
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16
17

18

19

20
21
22
23

Запълване на пукнатини и
фуги в настилката с ширина
до 3 мм.с битумна паста
Полагане на хоризонтална
маркировка от бяла акрилна
боя с перли.
Доставка и монтаж на
единична еластична ограда
СПО, включително всички
свързани с това разходи
Доставка и монтаж на
стандартни рефлектиращи
пътни знаци ІІ типоразмер,
включително
всички
свързани с това разходи
Укрепване
на
тръбни
стойки за монтаж на
стандартни пътни знаци
Подложен бетон
С15/20
вкл превоз и полагане
Бетон положен на място
за стени С20/25 вкл превоз и
полагане
Кофраж за подпорни стени

м

1,20

м2

0,90

м

0,80

бр.

0,90

бр.

0,90

м3

1,20

м3

1,20

м2

1,20

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ЦЕНОВАТА ТАБЛИЦА
Крайно класиране на Участниците:
Крайното класиране на участниците се извършва по броя на точките, получени за
всеки участник. На първо място се класира участникът, получил най-висока обща оценка.
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с
предварително обявените от възложителя условия. Когато комплексните оценки на две
или повече оферти са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат поизгодни предложения, преценени в следния ред:
1. по-ниска предложена цена;
2. по-изгодно предложение по показатели, извън посочените по т. 1, сравнени в
низходящ ред съобразно тяхната тежест.
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