До всички потенциални участници в процедура за възлагане на обществена
поръчка по реда на глава осем а от ЗОИ с предмет: „ Изготвяне на част
Екологична оценка на Общия устройствен план на Община Кочериново"

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с посrьпили въпроси за разяснения по процедурата предоставям следните

отговори :
Въпрос Ns1: В методиката за оценка на офертите е посочено , че комплексната оценка

се формира от два показателя — срок за изготвяне с относителна тежест 80 точки и
предлагана цена с относителна тежест 20 т. Същевременно при формулирате за
изчисляване на точките за двата показателя е посочено , че максималната оценка, която
може да бъде получена за срока е 20 точки, а за цената 80 точки . Моля да поясните къде
е допусната грешка — в относителната тежест на показателите или при формулите за
изчисляване на точките .
Отговор : Комплексната оценка на офертите се определя по показателя „икономически
най-изгодната оферта", като Комплексна оценка КО има максимална стойност 100
(сто) точки .
°
Комплексна оценка КО на всеки Участник се формира от два показателя :

➢

Срок за изготвяне на екологична оценка на предварителен проект на общ
устройствен план СО с максимална стойност 80 точки

➢

Финасова оценка ФО с максимална стойност 20 точки

Във формулите и обясненията към тях е допусната техническа грешка относно
тежестта на показателите . Поради това формулите следва да се четат по следния начин :
„ Методика за определяне на СО на Оферта i на Участник ~

Срокът за изготвяне СО на всяка Оферта, подлежаща на оценка по този показател , се
изчислява по формулата :
Най-краrьк предложен срок
СО; = -------------------------------------------- х 80
Срок ~ , предложен от Участника
Най-краrьк срок е най — краткия от всички предложени срокове .
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Cpoxi, предложен от Участника1, е срока за изготвяне на екологична оценка на

предварителния проект на Общ устройствен план, направен в техническото
предложение на Участника, чиято Оферта се оценява.
Максимална оценка от 80 точки получава Участникът, предложил най -краrьк срок за

изготвяне .
Методика за определяне на Финасова оценка ФО ; на Оферта ; на Участникi
Финасовата оценка ФОi на всяка Офертаi, подлежаща на оценка по този показател, се
изчислява по формулата :
Най-ниска предложена цена
ФО ; = -------------------------------------------- к 20
Ценаi, предложена от Участникаi
Най-ниска предложена цена е най - ниската от всички предложени цени в лева без ДДС .
Цена1, предложена от Участника ~ , е цената в лева без ДДС , предложена в Ценовото
предложение на Участника, чиято Оферта се оценява.

Максимална оценка от 20 точки получава Участникът, предложил най-ниска цена в
лева без ДДС ."
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