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УЧА6ТИЕ О 'ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на дизелово гориво, 
автомобилен бензин и авто консумативи за нуждите на Община Велико Търново и 
нейните структури, чрез система за безкасово зареждане на територията на Република 
България”

Въпрос 1 Каква е точната методология за оценка на офертите -  дали е по критерий Най- 
ниска цена или се изчислява на база няколко критерия с определена тежест? Каква е 
точната формула на изчисление?

Съгласно РАЗДЕЛ II КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА, т. 1 от 
документацията за обществена поръчка „Оценяването на икономически най-изгодната оферта 
се извършва по критерий „най-ниска цена" съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. На първо място 
ще се класира офертата, която отговаря на изисквания заложени от Възложителя, и е с 
предложен най-висок процент отстъпка от предлаганата цена на бензиноколонка. Останалата 
част на класирането се оформя като другите предложения се подреждат в низходящ ред.

Не се прилага формула на изчисления за прилагането на критерия.

Въпрос 2 Освен по показател „Предлагана цена“, по кои допълнителни показатели се 
оценява и каква е тежестта на всеки отделен показател?

Възложителят не е поставил допълнителни показатели. Предложенията ще се оценяват 
и класират единствено въз основа на предложения процент отстъпка от цената на 
бензиноколонка.

Въпрос 3 Не става ясно в Раздел V. Провеждане на процедурата/5. РАЗГЛЕЖДАНЕ, 
ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ в следните изречения:

„ по-изгодно предложение по останалите показатели, сравнени в низходящ ред съобразно
тяхната тежест.“ -  кои са тези останали показатели?

„  Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство се класира
офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в следния ред:“ -  как се 
определя кое предложение е по-изгодно?

„ Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото
предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 
офертите по другите показатели“ -  отново за кои показатели и параметри става въпрос?

В документацията за участие са изброени всички действия които комисията би могла да 
предприеме в различни случаи при различни обществени поръчки. Там са представени общи 
правила, от които комисията се ръководи при своята работа и които произтичат от Закона за 
обществените поръчки. Критерият за оценка в Обществена поръчка с № в РОП 00073-2017- 
0053 е посочен в Раздел П.2.5 в Обявлението за обществена поръчка и в РАЗДЕЛ II. 
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА на стр. 9 в документацията.
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На основание чл.3у$ ал.4 от Закона за обществените поръчки разясненията се предоставят 
чрез публикуване на профила на купувача.
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