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Критерият „Икономически най-изгодна оферта" включва показатели и тежести в 
комплексната оценка, която се извършва по следната формула: 

Ко=Ш х 60% + П2 х 40%, където 
Показател П1 — Предлагана цена 
Показател П2 — Време за реакция след рекламация 

I. Определяне на комплексната оценка на офертите по Първа обособена позиция се 
извършва по следния начин: 
Показател П1 — Предлагана цена 
III = (A min/ Ai) х 100, където 
Amin е минималната предложена единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на 
закуска на децата от подготвителен клас и учениците от 1-ви до IV-ти клас на ЮУ ..Христо 
Смирненски" - гр. Провадия, съгласно ценовото предложение на участника предложил най-
ниска цена за изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция; 
A i е предложената единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на закуска на децата 
от подготвителен клас и учениците от 1-ви до IV-ти клас на ЮУ ,.Христо Смирненски" - гр. 
Провадия, съгласно ценовите предложение на съответния участник за изпълнение на 
поръчката по Първа обособена позиция. 

Максималната оценка, която може да получи участник в Първа обособена позиция 
по показателя П1 „Предлагана цена" е 100 точки. 

Забележка: Възложителят поставя ограничение при офериране на показателя 
„Предлагана цена" към участниците в процедурата, като посочената единична цена 
за приготвяне и доставка на закуска на децата от подготвителен клас и учениците 
от 1-ви до IV-mu клас на ЮУ „Христо Смирненски" — гр. Провадия не може да бъде по-
голяма от 0,60 лева без ДДС или 0,72 лева сДДС. 

В случай, че участникът посочи единична цена по-голяма от посочените по-
горе, Възложителят ще го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

Показател П2 - Време за реакция след рекламация 
П2 = (С min/ Ci) х 100, където 
Cmin е минимално предложеното време за реакция (в минути - цяло число) след 
рекламация от страна на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите 
закуски и достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на 
участника предложил най-кратък срок за време за реакция след рекламация по Първа 
обособена позиция. 
C i е предложеното време за реакция след рекламация (в минути - цяло число) от страна на 
Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите закуски и да достави нови 
на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на съответния участник за 
изпълнение на поръчката по Първа обособена позиция. 

Максималната оценка, която може да получи участник в Първа обособена позиция 
по показателя П2 „Време за реакция след рекламация" е 100 точки. 

Забележка: С оглед спецификата на поръчката, Възложителят поставя 
ограничение при офериране на показателя „Време за реакция след рекламация" към 
участниците в процедурата, като определя следния допустим диапазон на офериране 
- времето да реакция не може да бъде по-малко от 15 минути и не повече от 60 
минути. 
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В случай, че участникът посочи по-малко или по-голямо от посоченото време в 
минути, Възложителят ще го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

2. Определяне на комплексната оценка на офертите по Втора обособена позиция се 
извършва по следния начин: 
Показател П1 - Предлагана цена 
П1 = [(A min/ Ai) х 70+(Bmin/Bi) хЗО], където 
Amin е минималната предложена единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на 
обедно меню за учениците от I-ви до IV-ти клас на ЮУ ..Христо Смирненски" - гр. 
Провадия, съгласно ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция; 
A i е предложената единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на обедно меню за 
учениците от I-ви до IV-ти клас на ЮУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия, съгласно 
ценовото предложение на съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора 
обособена позиция. 
Bmin е минималната предложена единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка па 
обедно меню за учениците от V-ти до VIll-ми клас на I ОУ „Христо Смирненски" - гр. 
Провадия, съгласно ценовото предложение на участника предложил най-ниска цена за 
изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция; 
Bi е предложената единична цена (без ДДС) за приготвяне и доставка на обедно меню за 
учениците от V-ти до VIII-ми клас на ЮУ „Христо Смирненски'' - гр. Провадия, съгласно 
ценовото предложение па съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора 
обособена позиция. 

Максималната оценка, която може да получи участник в Втора обособена позиция 
по показателя П 1 „Предлагана цена" е 100 точки. 

Забележка: Възложителят поставя ограничение при офериране на показателя 
„Предлагана цена" към участниците в процедурата, както следва: 

посочената единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню за 
учениците от I-ви до IV-mu клас на ЮУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия не може 
да по-голяма от 2,37лева без ДДС или 2,84 лева с ДДС; 

посочената единична цена за приготвяне и доставка на обедно меню за 
учениците от V-mu до VJIl-ми клас на ЮУ „Христо Смирненски" - гр. Провадия не 
може да бъде по-голяма от 2,54 лева без ДДС или 3,05 лева с ДДС. 

В случай, че участникът посочи единична цена по-голяма от посочените по-
горе, Възложителят ще го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

Показател П2 - Време за реакция след рекламация 
П2 = (С min/ Ci) \ 100. където 
Cmin е минимално предложеното време за реакция (в минути - цяло число) след 
рекламация от страна на Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите 
обедни менюта и да достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото 
предложение на участника, предложил най-кратък срок за време за реакция след рекламация 
по Втора обособена позиция. 
C i е предложеното време за реакция след рекламация (в минути - цяло число) от страна на 
Възложителя в което Изпълнителят следва да подмени върнатите обедни менюта и да 
достави нови на адреса на Възложителя, съгласно Техническото предложение на 
съответния участник за изпълнение на поръчката по Втора обособена позиция. 

Максималната оценка, която може да получи участник в Втора обособена позиция 
по показателя П2 „Време за реакция след рекламация" е 100 точки. 
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Забележка: С оглед спецификата на поръчката, Възложителят поставя 
ограничение при офериране на показателя „Време за реакция след рекламация" към 
участниците в процедурата, като определя следния допустим диапазон на офериране 
- времето да реакция не може да бъде по-малко от 15 минути и не повече от 60 
минути. 

В случай, че участникът посочи по-малко или по-голямо от посоченото време в 
минути, Възложителят ще го отстрани от по-нататъшно участие в процедурата. 

Оценките по отделните показатели се представят в цифрово изражение с точност до 
третия знак след десетичната запетая. 

Максималната комплексна оценка, която може да получи една оферта по 
съответната обособена позиция е 100 точки. 

Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената 
комплексна оценка за съответната обособена позиция, като на първо място се класира 
участникът, получил най-висока оценка Ко на офертата, В случай, че комплексните оценки 
на две или повече оферти са равни за икономически най-изгодна оферта сс приема тази 
оферта, в която сс предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се 
сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с 
най-благоприятна стойност по този показател. В случай, че не може да бъде определен 
изпълнителят по съответната обособена позиция и по този ред, комисията провежда 
публично жребий за определяне па изпълнител между класираните на първо място оферти. 
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