Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически
най-изгодната оферта, която се определя въз основа на критерия, посочен в чл.
70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – „оптимално съотношение качество/цена“.
Настоящата методика съдържа информация за начина на определяне на
комплексната оценка (КО) на всяка оферта, за показателите и относителната им
тежест в комплексната оценка, както и за начина на определяне на оценката по
всеки показател.
Комисията прилага методиката по отношение на офертите на участниците,
които не са отстранени от участие в обществената поръчка и които отговарят на
обявените от Възложителя изисквания и критерии за подбор.
Комисията подписва обобщена оценъчна таблица и класира на първо място
участника, получил най-много точки след изчисляване на резултатите /точките/
по всеки показател.
Участникът с най-висока комплексна оценка КО се класира на първо място.
Класирането на офертите се извършва в зависимост от комплексната оценка на
участника по методиката, която се формира като сбор от получените точки по
отделните показатели за оценка.
МЕТОДИКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА
Оценката по всеки показател се формира при условията по-долу, като
максималния брой точки, които може да получи дадено предложение е 100 т.
Получените оценки се умножават с число (процент), представляващо относителна
тежест на съответния показател.
Резултатът представлява получените от участника точки за показателя.
Оценката се получава след умножаване на резултата, получен от прилагане на
съответните формули с процент, представляващ тежестта на показателя.
Сборът от точките по всички показатели е Комплексна оценка „КО“, на базата на
който се определя класирането на отделните участници.
Участникът събрал най–много точки се класира на първо място, като по низходящ
ред се класират всички останали участници.
Формула за определяне на Комплексна оценка „КО“
КО = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10%, където:
ПОКАЗАТЕЛ „Ц“ – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от
участника. При оценяването се взема предвид предложената цена за изпълнение
на обществената поръчка. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
предложение, което ще има за своя последица най-малък бюджетен разход.
Предложенията се оценяват по следната формула:
Ц=

Ц𝐦𝐢𝐧
Ц𝐧

х 100, където:

Ц𝐦𝐢𝐧 е най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката;

Ц𝐧 е цената за изпълнение на обществената поръчка, предложена от съответния
участник.
Точките по този показател се изчисляват на база представеното ценово
предложение (Образец № 2) по предложена обща цена за изпълнение на
поръчката.

ПОКАЗАТЕЛ „Т“ – Техническото предложение - оценката по показател Т се
формира на база техническото предложение от страна на участника, в което е
посочил за организация на доставката на закуски/плодове, включваща
задължително и план–график на времето на доставка, асортимент и менюта.
Точките по този показател ще бъдат присъждани от помощния орган на
възложителя - оценителната комисия по експертна мотивирана оценка.
Офертите на участниците, които отговарят на изискванията на възложителя, се
подлагат на сравнителен анализ спрямо изискванията на настоящата
документация и се оценяват по следния начин:
Предложението следва да съдържа ясна и детайлна програма за реализиране на
доставката, както и начина за осъществяване на доставката до възложителя.
Участникът следва да представи организацията при осъществяване на доставката
на закуските/плодовете. При изготвянето й следва да вземат предвид
местонахождението на мястото на доставка, определено от възложителя
(сградата на ОУ „Райна Княгиня“- град Пловдив).
Оценяването на предложенията се извършва, както следва:
Със 100 т. се оценява офертата, за която са налице следните обстоятелства:
1. Участникът е представил изчерпателна методология относно изпълнението,
която е ясно изразена и аргументирана; описани са организационните
възможности на участника и методите на работа, гарантиращи бързина и
качество на изпълнението; посочени са комплекс от действия, с които участникът
се ангажира за постигане на бързина и качество;
2. Посочени са мерки за осигуряване на максимална сигурност и здравословни
и безопасни условия на труд, както на собствения персонал, така и за учениците;
3. Участникът е представил ясна (разбираема) информация как ще бъде
осъществено раздаването на закуски/плодове на учениците, с какви средства,
персонал и т.н.;
4. Посочени са мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване на
последиците при извънредни ситуации и непредвидени обстоятелства.

Като извънредни ситуации и непредвидени обстоятелства следва да се приемат
рискове като (елементи на оценка от т. 1 до т. 5):
*1. Забавяне на доставката, поради техническа повреда или други;
*2. Доставка на недостатъчен брой закуски;
*3. Доставка на закуски/плодове, негодни за консумация;
*4. Отсъствие на лицата, отговорни за приготвяне, транспортиране и
раздаване на закуските/плодовете;
*5. Техническа неизправност на транспортното средство, използвано за
доставка на закуските/плодовете;
5. Налице е представена подробна организация за осъществяване на доставката,
включваща в себе си и необходимото време за доставка, както и времето,
необходимо за реакция в случай на рекламация.
Предложението, съдържащо изчерпателна информация по всички елементи,
свързани със здравословното хранене на учениците, в това число пълно описание
и представяне на менюта, асортимента на предлаганите закуски/плодове, време
на приготвяне, пакетиране и транспортиране, отговарящи на: (Наредба № 37 от
21.07.2009 г. на Министерство на здравеопазването за здравословното хранене на
учениците; Наредба № 9 /16.09.11 г. на Министерство на земеделието и храните
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата; Наредба № 23/19.07.2005 г. на
Министерство на здравеопазването за физиологичните норми на хранене на
населението и Наредба № 1/26.01.2016 г. на Министерство на земеделието и
храните за хигиената на храните и др.), получава 100 т.
Предложение, в което не са изчерпателно отразени някои от елементите,
посочени по-горе, се оценява както следва:
С 50 /петдесет/ точки - при неизчерпателност и липса на един елемент по
отношение на изпълнението.
Комисията оценява участника с 50 т. ако установи неизчерпателност и липса на
един от посочените елементи на оценка (от т. 1 до т. 5).
С 30 /тридесет/ точки - при неизчерпателност и липса на два елемента по
отношение на изпълнението.
Комисията оценява участника с 30 т. ако установи неизчерпателност и липса на
два от посочените елементи на оценка (от т. 1 до т. 5).
С 10 /десет/ точки - при неизчерпателност и липса на три или повече елемента
по отношение на изпълнението.
Комисията оценява участника с 10 т., ако установи неизчерпателност и липса по
три или повече от елементите на оценка (от т. 1 до т. 5).

За целите на настоящата методика понятията имат следното значение:
Под „изчерпателна методология на работа във връзка с изпълнението, която
е ясно изразена и аргументирана”, следва да се разбира представяне на
подробна информация по всички елементи, касаещи спецификата на
обществената поръчка, а именно: доставката на закуски/плодове за нуждите на
учениците от І-ви до ІV-ти клас, за ангажиментите и дейностите, свързани с
изпълнението, съгласно условията на документацията, по начин, по който се
създава яснота за техните характеристики и подхода на участника за
осъществяването им, както и за конкретните мерки, които ще се предприемат за
осъществяването им, реакцията и действията, които ще бъдат предприети при
възникване на извънредни и непредвидени обстоятелства, с цел покриване на
посочените рискове;
„Неизчерпателност” е налице, когато участникът е представил само най-обща
информация по зададените елементи, за ангажимент, дейност в съдържанието на
дължимото изпълнение, съгласно условията на документацията или от така
представената информация по елемента не може да се изгради представа за
конкретният подход или конкретните действия, мерки, с които се ангажира
участникът по повод елемента или не се представя конкретна информация или
методологията не е аргументирана чрез предложена организация на
материалните и човешки ресурси, или не са описани конкретните мерки, които
ще бъдат предприети при възникване на ситуация, възпрепятстваща
изпълнението на обществената поръчка.
„Подробно, детайлно и конкретно“ – описание, което съдържа всички етапи от
изпълнението на доставката, от производството/закупуването на закуската, през
транспортирането й до получаването и от крайния потребител /учениците/.
ПОКАЗАТЕЛ „Д“ - Срок за реакция в случай на рекламация - Максимален брой
точки получава участникът, който предложи най-кратък срок в минути за
реакция. Минимален срок за реакция – 60 /шестдесет/ минути, максимален - 120
/сто и двадесет/ минути.
Предложенията следва да са обективни и реално осъществими, като същите се
оценяват по следната формула:
Д=

Д𝐦𝐢𝐧
Д𝐧

х 100, където:

Д𝐦𝐢𝐧 е най-краткия предложен срок за реакция
Д𝐧 е предложения срок за реакция от съответния участник.
При формиране на крайната оценка на всяко едно предложение се използва
формулата за определяне на относителната тежест на всеки един показател:

Формула за определяне на Комплексна оценка „К“:
КО = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10%

