Додаток № 3
                                                до документації конкурсних торгів

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТА МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ БАЛІВ

Замовник проведе оцінку тих пропозицій, які не були відхилені після попередньої  ідентифікації Учасників (перевірка наявності запису про реєстрацію у ЄДР, податкового статусу).
До оцінки не допускаються пропозиції Учасників, які подали пропозиції після закінчення терміну подачі, подали Замовнику недостовірні відомості про себе, які мають записи про порушення процедури банкрутства, наявність податкової заборгованості, які є пов'язаними особами із Замовником, які мають реальний або потенційний конфлікт інтересів щодо предмету закупівлі.
Оцінка пропозицій відбувається за окремою методикою для кожного лоту:
ЛОТ 1 – лише за ціною;
ЛОТ 2 – за співвідношенням ціни та якості,
за умови, що пропозиція повністю відповідає технічним вимогам та фінансовій спроможності Замовника.
Кількість балів визначається сумарно по кожному лоту. Максимально можлива кількість балів дорівнює 10 балам.
Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Методика оцінки ЛОТ 1:

Кількість балів за критерієм «Ціна» визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: 
Бобчисл = Цmin/Цобчис*10, де
Бобчисл – обчислювальна кількість балів;
Цmin – найнижча ціна;
Цобчис – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.
10 – максимальна кількість балів за критерієм «Ціна».

Методика оцінки ЛОТ 2:

1. Кількість балів за критерієм «Ціна»  визначається наступним чином. Конкурсній пропозиції, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів для решти конкурсних пропозицій визначається за формулою: 
Бобчисл = Цmin/Цобчис*5, де
Бобчисл – обчислювальна кількість балів;
Цmin – найнижча ціна;
Цобчис – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів для якої обчислюється.
5 – максимальна кількість балів за критерієм «Ціна».



2. Кількість балів за критерієм «Якість»  визначається за наступними критеріями:
Критерій
Місцезнаходження закладу Учасника (близькість розташування від офісу Замовника)
Максимальна місткість залу для одночасного забезпечення виконання послуги  понад 40 осіб
Максимальна місткість залу для одночасного забезпечення виконання послуги до 40 осіб
Максимальна місткість залу для одночасного забезпечення виконання послуги до 15 осіб
Кількість балів
Від 1 до 4 
1
0,75
0,25
5 – максимальна кількість балів за критерієм «Якість».

Кількість балів кожної конкурсної пропозиції визначається сумарно. Максимально можлива кількість балів дорівнює 10 балам.












