
ПОКАЗАТЕЛИ ,ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА
ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ В ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ “ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И

ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА НА  СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ФИЛИАЛИТЕ НА ЦСМП-ПЛЕВЕН В
ГРАДОВЕТЕ:ПЛЕВЕН,ЛЕВСКИ,БЕЛЕНЕ, ЧЕРВЕН БРЯГ,НИКОПОЛ,ГУЛЯНЦИ,ИСКЪР,КНЕЖА,ДОЛНА

МИТРОПОЛИЯ,СЪГЛАСНО НАРЕДБА №11 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
БЕЗПЛАТНА ХРАНА И/ИЛИ ДОБАВКИ КЪМ НЕЯ”

Оценката на офертите по обекта на процедурата се извършват по критерия „икономически
най-изгодна оферта”, със следните показатели /компоненти/ , относителна тежест в
Комплексната оценка /Ко/ и методика:

1.Показатели и относителната им тежест в комплексната оценка:
- цена на доставката”К1” – с относителна тежест в комплексната оценка 10%.

Цената включва всички разходи за отпечатване и доставяне на всички  ваучери за целия
срок на действие на договора ,посочена в лева без ДДС , до два десетични знака след
десетичната запетая;

- брой търговски обекти на територията на гр.Плевен,гр.Червен бряг,
гр.Левски,гр.Белене,гр.Гулянци,гр.Никопол,гр.Искър,гр.Кнежа,гр.Долна Митрополия, с
които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 , ал.1 от
Наредба №7 от 09.07.2003 г.”К2”– с относителна тежест в комплексната оценка 90%;

2.Методика за оценяване на офертите:
Офертите се оценяват на база получена Комплексна оценка /Ко/. Офертите се класират в
възходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-висока комплексна оценка:
Максималната комплексна оценка Ко е 1/единица/, изчислена по следната формула:

Ко = К1 x 10% + К2 х 90% = 1
Ко = 1х10%+1х90%= 0,1+0,9 = 1, където

К1 – предложена цена на услугата с максимална стойност 1/единица/, изчислена по
следната формула:

минимална цена пред-
ложена от участник

К1 – предложена цена в лева = = 1
за доставката на всички ваучери предложена цена от съот-

ветния участник

К2 – брой търговски обекти на територията на гр.Плевен,гр.Червен бряг,
гр.Левски,гр.Белене,гр.Гулянци,гр.Никопол,гр.Искър,гр.Кнежа,гр.Долна Митрополия, с
които участникът има сключен договор за обслужване на доставчици по чл.15 , ал.1 от
Наредба №7 от 09.07.2003 г.” с максимална оценка 1/единица,изчислена по следната
формула:

предложен брой от съот-
ветния участник

К2 – брой търговски обекти в = =1
гр.Плевен ,Червен бряг,Левски,Белене,Гулянци,
Никопол,Искър,Кнежа,Долна Митрополия максимален брой предло-

жен от участник


