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ПРОТОКОЛ № 2 /08.02.2016 г. 

 

за разглеждане на допълнителните документи към Плик №1 за съответствие с 

критериите за подбор  и изискванията, поставени от Възложителя, както и за 

разглеждане на Плик №2 по обществена поръчка с предмет: „Извършване на оценка на 

въздействието на проект «Изграждане на капацитет» по програма BG 06” Деца и 

младежи в риск” финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо 

пространство 2009 – 2014” 

 

В изпълнение на Заповед № ФМ-02/18.01.2016 г. на директора на Център за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

/ЦОИДУЕМ/, комисия в състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен юрист; 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – главен експерт в ЦОИДУЕМ 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – експерт по проекта 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - финансов консултант по проекта 

 

, продължи своята работа по разглеждане и оценка на постъпилите оферти в открита 

процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 

Комисията констатира, че на основание чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП в срока, посочен в 

Протокол № 1 от 25.01.2016 г. на комисията, а именно 5 (пет) работни дни, считано от 

датата на получаване на протокола са постъпили допълнителни документи от участници:  

 

1. ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“, получени на 29.01.2016 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участника ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“ и установи: 

 

1.1. Участникът ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“ представя: 

- Попълнени и подписани Автобиографии по Образец № 8 от екипа ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. Комисията установи, че 

информацията относно професионалния опит съдържаща се в представените 

автобиографии съответства на посоченото в Справка-декларация по Образец № 7. 

Комисията констатира, че предложеният екип от експерти за изпълнение на поръчката от 
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ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“ 

отговаря на изискванията на възложителя посочени в одобрената документация за 

участие в процедурата.   

 

С оглед на изложеното, комисията взе единодушно решение, че участникът ДЗЗД 

„Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“ 

отговаря на изискванията на възложителя и представя всички изискуеми документи, 

съгласно документацията за участие в настоящата процедура. 

 

2. „Бургаски свободен университет“, получени на 29.01.2016 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участника „Бургаски свободен университет“ и установи: 

 

2.1. Участникът „Бургаски свободен университет“ представя: 

- Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Комисията 

констатира, че представеният документ отговаря на изискванията на възложителя 

посочени в одобрената документация за участие в процедурата.   

- Сертификат за интегрирана система за управление на качеството съгласно 

международни стандарти ISO 9001:2008, в превод на български език. Комисията 

констатира, че представеният сертификат отговаря на изискванията на възложителя 

посочени в одобрената документация за участие в процедурата, като обективира извод за 

включени в обхвата му дейности свързани с консултантски услуги в сферата на 

проектното управление. 

- Копия на договори със следния предмет: 1. Копие на договор № 15/25.04.2014 г. за 

„Създаване на центрове за кариерно развитие……“, сключен между „Българска 

търговско-промишлена палата“ и Обединение „Кариери“; 2. Копие на анекс № 

Д39/16.06.2014 г. към договор за създаване на дружество по ЗЗД „Кариери“, в състава на 

което е включен и „Бургаски свободен университет“ /БСУ/. Задълженията на БСУ в 

качеството му на член на Обединение „Кариери“ включват осигуряване на лектори за 

планираните събития в посочени градове от страната, осъществяване на методически 

контрол върху създадените от експертите материали; 3. Копие на договор от 29.05.2013 

г. за „Осъществяване на методическо ръководство и методически контрол на 

обученията“, сключен между Дружество по ЗЗД „Дружество за обучение на 

педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни 

потребности (СОП)“ и БСУ; 4. Копие на договор от 15.10.2013 г. за „Провеждане на 

обучения за общуване на чужди езици“, сключен между „Инфраструктура технолоджи 

сервисиз и инженеринг България“ ЕООД и БСУ; 5. Копие на договор от 14.06.2013 г. за 

„Осъществяване на методически контрол и методическо ръководство на 

обученията…..“, сключен между Дружество по ЗЗД „Дружество за оценяване на 

учениците“ и БСУ; 
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Видно от представените документи в офертата на участника, липсват доказателства за 

изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, най-

малко две услуги за дейности, сходни със заданието на поръчката. Сходни дейности са: 

консултантски услуги в сферата на изготвяне и разработване на проучвания, стратегии, 

анализи, оценки, проектни и планови документи. Представените в офертата на участника 

копия на договори не удостоверяват изпълнението на посоченото изискване. Помощният 

орган на възложителя, единодушно реши, че от една страна предметът на представените 

договори не отговаря на формулировката за сходни услуги/дейности от одобрената 

документация за участие, а от друга страна от представените документи за комисията е 

невъзможно да обективира извод за успешното изпълнение на посочените договори. 

Съгласно разпоредбата на чл. 51, ал. 4 от ЗОП, доказателствата за извършените услуги се 

представят под формата на заверени от участника копия на удостоверения, издадени от 

получателя на услугата или от компетентен орган, или посочване на публичен регистър, 

в който е публикувана информация за услугата. В офертата на участника/допълнително 

представените документи, не са представени копия на удостоверения, издадени от 

получателя на услугата или от компетентен орган,  не е посочен публичен регистър, в 

който е публикувана информация за услугата, не са представени и еквивалентни 

документи, например копия на приемо-предавателни/констативни протоколи, доказващи 

изпълнение на посочените договори.  

 

Горните липси представляват съществено несъответствие с изискванията на възложителя 

относно критериите за подбор, което не може да бъде санирано на този етап от 

процедурата и само по себе си се явява императивна предпоставка за комисията да 

предложи участника за отстраняване от участие на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 

тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на предварително заложени от 

възложителя условия. 

 

Комисията няма право да приложи повторно разпоредбата на чл. 68, ал. 8 и ал. 9 от ЗОП 

за едно и също обстоятелство и съответно няма право повторно да изиска отстраняване 

на констатираните с Протокол №1 нередовности и несъответствия. Така предложеният 

списък на изпълнените услуги и представените доказателства за тяхното изпълнение под 

формата на копия на договори, не покрива минималните заложени изисквания от 

Възложителя и не доказва покриването на този критерий за подбор. Неотстраняването на 

нередностите констатирани с Протокол №1 и след тяхното допълнително изискване, 

прави офертата неотговаряща на предварително обявените условия на възложителя и 

води единствено до прилагане на разпоредбата на чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 

В резултат на гореизложените факти и мотиви комисията единодушно реши на  

основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП да предложи за отстраняване участника „Бургаски 

свободен университет“, тъй като същият е представил оферта, която не отговаря на 

предварително заложени от възложителя условия. 

 

3. Обединение „Галъп Риджън Рисърч“, получени на 29.01.2016 г. 
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Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участника Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ и установи: 

 

3.1. Участникът Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ представя: 

- Подписан от представляващия участника списък на документите, съдържащи се в 

офертата. 

- Попълнени и подписани „Декларации, в които експертите заявяват предварително 

съгласие да бъдат на разположение при изпълнение на предмета на поръчката, ако 

участникът бъде избран за изпълнител” от екипа ключови експерти предложен от 

участника за изпълнение на поръчката. 

 

Комисията констатира, че представените от участника допълнителни документи 

отговарят на изискванията на възложителя посочени в одобрената документация за 

участие в процедурата.   

 

С оглед на изложеното, комисията взе единодушно решение, че участникът Обединение 

„Галъп Риджън Рисърч“ отговаря на изискванията на възложителя и представя всички 

изискуеми документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура. 

 

4. „Електра-Консулт“ ЕООД, получени на 02.02.2016 г. 

 

Комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи от 

участника „Електра-Консулт“ ЕООД и установи: 

 

4.1. Участникът „Електра-Консулт“ ЕООД представя: 

- Коригирана Справка-декларация по Образец № 7, съдържаща описание на изпълнените 

услуги от предложените ключови експерти в съответствие с изискванията на 

възложителя за „специфичен професионален опит”.   

- Попълнени и подписани Автобиографии по Образец № 8 от екипа ключови експерти 

предложен от участника за изпълнение на поръчката. 

 

Комисията установи, че информацията относно професионалния опит съдържаща се в 

представените автобиографии съответства на посоченото в Справка-декларация по 

Образец № 7. Комисията констатира, че предложеният екип от експерти за изпълнение 

на поръчката от „Електра-Консулт“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя 

посочени в одобрената документация за участие в процедурата.   

 

С оглед на изложеното, комисията взе единодушно решение, че участникът „Електра-

Консулт“ ЕООД отговаря на изискванията на възложителя и представя всички изискуеми 

документи, съгласно документацията за участие в настоящата процедура. 
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Комисията продължи своята работа с общ преглед на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участниците, чиито оферти отговарят на 

поставените критерии за подбор от възложителя. 

 

Комисията констатира, че трима от допуснатите до този етап участници - ДЗЗД 

„Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“, 

„Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД и „Естат“ ООД са представили декларации чл. 33, 

ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за конфиденциалност на информацията в 

своите оферти и изискват от възложителя да не я разкрива.  

 

Съгласно посоченото в одобрената документация за участие критерият за оценка на 

офертите е „Икономически най-изгодна оферта”. Класирането на допуснатите до оценка 

оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума 

от оценките по определените в Методиката за оценка показатели. Комплексната оценка 

на офертите се формира от сбора на техническата и финансова оценки. Техническите 

параметри, които подлежат на оценяване се съдържат в представеното от участника 

техническо предложение. Оценката на техническите предложения на участниците и 

присъждането на точки за тях се извършва въз основа експертна оценка на членовете на 

комисията, като са установени съответни граници на максималния брой точки, които 

могат да бъдат присъдени. 

Разпоредбата на чл. 22б от ЗОП, указва че възложителите са длъжни да поддържат 

профил на купувача, който представлява обособена част от тяхната електронна страница 

или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност. В чл. 226, ал. 2 от ЗОП са 

изброени документите, които подлежат на публикуване в профила на купувача, като 

съгласно т. 7, и т. 10 от същата разпоредба, в профила на купувача следва задължително 

да се публикуват протоколите и докладите на комисиите за провеждане на процедурите 

заедно с приложенията към тях, както и договорите за обществени поръчки и 

приложения към тях.  

Съгласно чл. 72, ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията съставя протокол за разглеждането, 

оценката и класирането на офертите, който съдържа кратко описание на предложенията 

на участниците и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е 

икономически най-изгодна оферта. Следва да се има предвид, че изискването в чл. 72, ал. 

1, т. 4 от ЗОП за включване на кратко описание на предложенията на участниците е 

императивно и обемът на техническите предложения не дерогира това законово 

задължение на комисията. 

Във връзка с предоставената в чл. 33, ал. 4 от ЗОП възможност за заличаване на 

информацията от документите, подлежащи на публикуване, участниците следва да 

посочат в декларация коя част от офертата им има конфиденциален характер и да 

изискват от възложителя да не я разкрива. Мястото на въпросната декларация, съгласно 

чл. 56 от ЗОП е в техническото предложение, от което следва, че конфиденциална може 

да бъде единствено информация, съдържаща се в техническото предложение, 

представляваща техническа или търговска тайна (например концепция за изпълнение, 

технология, ноу-хау и т.н.). Предвид това, комисията приема за конфиденциална 
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единствено информацията, съдържаща се в представеното от участника техническо 

предложение и същата следва да бъде заличена. 

Чл. 33, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП е неприложим по отношение на предлаганата цена и 

техническите параметри, които подлежат на оценка, тъй като по този начин останалите 

участници в процедурата биват лишени от възможността да преценят дали оценяването е 

извършено в съответствие с обявената методика за оценка. Заличаването на информация, 

въз основа на която участниците биват класирани е в противоречие с принципите на ЗОП 

за публичност и прозрачност, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, тъй 

като мотивите, послужили като основание за поставяне на конкретен брой точки на 

определен участник, следва да бъдат публично достъпни. 

На практика от изложеното, се обективира извод, че не би могло да се установи въз 

основа на какви фактически констатации помощният орган на възложителя би оценил 

представените оферти. Липсата на кратко описание на направените предложения, когато 

критерият е икономически най-изгодна оферта, опорочава провеждането на процедурата 

и представлява нарушение на основни принципи за провеждането на обществените 

поръчки, регламентирани в чл. 2 от ЗОП. 

 

С оглед гореизложеното, комисията единодушно реши на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. 

А от ЗОП да изпрати писма до горепосочените участници от името на председателя на 

комисията, с което да им даде възможност да разяснят коя част от информацията, 

съдържащата се в офертите им е конфиденциална и не следва да се разкрива от 

възложителя? 

Комисията посочи на участниците да представят изисканите разяснения в срок от три 

работни дни, считано от датата на получаване на писмото на адреса на ЦОИДУЕМ, гр. 

София, бул. “Г. Димитров“ № 52А. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Маркет линкс“ ООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Маркет линкс“ ООД: 

 

Участникът е предложил  методология, в която всички предложени компоненти са 

адаптирани към спецификата на дейностите в проекта, и включват: конкретен списък с 

инструменти за събиране на информация и анализ; конкретни методи за оценка, които 

включват  анкетно проучване на степента на удовлетвореност от постигнатите 

резултати по проекта сред ангажираните педагогически персонал и ромски медиатори;  
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анкетно проучване, оценяващо усвоените знания и умения, в следствие от проведените 

обучения сред работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите. 

Като целева група, с която да се проведе стандартизирана анкета под формата на пряко 

лично интервю се включват: родители на деца от детските градини, ръководители на 

одобрени проекти по К1 и К2и младежи от младежките центрове.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Участникът не предлага разпределение на отговорностите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните дейности и предложената методология за 

изпълнение на всяка една от дейностите и под-дейностите, не са посочени под-

дейности. Не е посочено времето на ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите. Работната програма е с ниска степен на детайлност, в 

сравнение с предложения на други участници.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника „Маркет 

линкс“ ООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Ди Джи Консулт“ ЕООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Ди Джи Консулт“ ЕООД: 

 

В офертата на участника са застъпени всички дейности посочени от Възложителя. 

Участникът е предложил разпределение на отговорностите и задачите между 

членовете на предложения екип съгласно конкретните дейности по техническата 

спецификация и предложената методология за изпълнение на всяка една от дейностите 

и под-дейностите, като е посочил времето за ангажираност на всеки един член на 

експертния екип, спрямо обема от дейности и сроковете посочени в одобрената 

документация за участие. Предложението съдържа описание на подхода за контрол на 

качеството, съобразен с конкретната услуга предмет на поръчката. Също така 

участникът е планирал да привлече допълнителен човешки ресурс, в провеждане на 

оценката, от представители на самата ромска целева група, като подход за осигуряване 

на достъп и изграждане на доверие сред интервюираните представители на уязвимата 

група. Участникът е описал това намерение в раздел 1.2.4 Мерки за управление на 

качеството и разпределение на ресурсите за изпълнение на дейностите, в частта за 

представяне на членовете на подпомагащия екип/помощното звено и тяхната 

евентуална работа. 

 

http://coiduem.mon.bg/
mailto:coiduem@mon.bg


 

 

Финансов механизъм на европейското икономическо 

пространство – 2014 Програма BG 06 – “Деца и младежи в риск“ 

(България) 

 
 

 

ДО3 – 86/04.03.2014 г Предефиниран проект Компонент 3 

„Изграждане на капацитет“  
Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства гр. София 1797, 

бул. "Г.Димитров" 52 A, ет.1, http://coiduem.mon.bg, e-mail: coiduem@mon.bg  

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника „Ди Джи 

Консулт“ ЕООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Електра-Консулт“ ЕООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Електра-Консулт“ ЕООД: 

 

Всички предложени компоненти от методологията са адаптирани към спецификата на 

дейностите в проекта, и включват: конкретен списък с инструменти за събиране на 

информация и анализ; конкретни методи за оценка, които включват интервюта, 

анкетно проучване и фокус групи на степента на удовлетвореност от постигнатите 

резултати по проекта сред ангажираните педагогически персонал, ромски медиатори, 

младежки работници. Ще се прави подбор на добри практики с цел да бъдат 

идентифицирани такива.  

Участникът е предложил разпределението на отговорностите и задачите между 

членовете на предложения екип съгласно конкретните дейности по техническата 

спецификация и предложената методологията за изпълнение на всяка една от 

дейностите и е посочил времето на ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите и сроковете определени в документацията.  

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника 

„Електра-Консулт“ ЕООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“.  
 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 
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Кратко описание на предложението на участника Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“: 

 

Участникът планира използването на само 1 инструмент (фокус група) за всеки от 

двата компонента на оценката. Участникът е предложил методи за оценка, които не 

покриват елемента на адаптираност на методологията със спецификата на дейностите 

по проекта. Участникът представя строго социологическа и статистическа 

методология без да отчита спецификите на средата и целевите групи (напр. тенденции 

в сферата на социализация и достъп до маргинални, най-вече ромски общности, 

постигане на доверие и степен на предразположение на представители на ромската 

етническата група към провежданата оценка), а те са важни, тъй като се проецират в 

подходите за работа и въпросите, които ще се отправят към различните целеви групи 

с цел оценка на постигнато въздействие.    

Участникът не предлага индивидуално разпределение на отговорностите между 

членовете на предложения екип съгласно конкретните дейности и предложената 

методология за изпълнение на всяка една от дейностите и под-дейностите. Липсват 

под-дейности. Не е посочено времето на ангажираност на всеки член на експертния 

екип спрямо обема на дейностите. Характеристики на предложението, които не 

кореспондират с критериите за оценка, но имат съществен принос към постигане на 

целите на оценката: 

- Обхватът на предложената методология не включва целева група “обучени 

обучители”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника 

Обединение „Галъп Риджън Рисърч“ в плик № 2 отговарят на изискванията на 

възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Агенция Стратегма“ ООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Агенция Стратегма“ ООД: 

 

Участникът е предложил само един от методите за оценка- фокус групи по двата 

компонента за оценка- степен на удовлетвореност от постигнатите резултати по 

проекта сред ангажираните педагогически персонал и ромски медиатори; оценка на 

усвоените знания и умения, в следствие от проведените обучения сред работещите с 
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младежи, служителите в детските градини и медиаторите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Участникът е предложил разпределението на отговорностите и задачите между 

членовете на предложения екип съгласно конкретните дейности по техническата 

спецификация и предложената методологията за изпълнение на всяка една от 

дейностите и под-дейностите и е посочил времето на ангажираност на всеки член на 

експертния екип спрямо обема на дейностите и сроковете определени в 

документацията. Предложението съдържа описание на подхода за контрол на 

качеството, който е съобразен с конкретната услуга предмет на настоящата поръчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника „Агенция 

Стратегма“ ООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията проведе следващото си заседание на 08.02.2016 г., комисията установи, че в 

срока, посочен в изготвеното запитване на основание чл. 68, ал. 11, т. 2, б. „А“ от ЗОП в 

ЦОИДУЕМ са постъпили разяснения относно заявената конфиденциалност на 

информацията съдържаща се в офертите на участници ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит 

ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“, „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД 

и „Естат“ ООД. 

 

Комисията разгледа допълнително представените разяснения и установи: 

 

В представеното от ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка 

на въздействието“ разяснение, участникът заявява, че с оглед спазване на изискванията 

на чл. 72,ал. 1, т. 4 от ЗОП, комисията следва да използва в протокола съответните 

текстове, от техническото предложение, касаещи техническите параметри, 

подлежащи на оценка, като участникът моли техническото предложение като цяло да 

не се публикува в профила на купувача, както и в протокола да не се описват елементи 

от техническото предложение, които не са предмет на оценка. 

 

В представеното от „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД разяснение, участникът заявява, че 

се отказва от направеното с декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП заявление за 

конфиденциалност на техническата му оферта и, че комисията не следва да я 

разглежда като документ с конфиденциален характер. 

 

В представеното от „Естат“ ООД разяснение, участникът потвърждава заявеното в 

декларацията за конфиденциалност желание цялото техническо предложение да не се 

разкрива от възложителя и прилага 2 бр. решения на Върховния административен съд 

/ВАС/ по аналогични казуси в подкрепа на своята теза. Участникът също така заявява, че 

ако комисията не приеме даденото разяснение, следва да приеме като конфиденциални 

и представляващи търговска тайна следните части от техническото предложение на 

„Естат“ ООД от Образец № 13, а именно: т. 1.1.2. Методология за изпълнение на 

дейностите на поръчката и т. 1.2.4. Подход за контрол на качеството.  
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По отношение на конфиденциалния характер на предложената цена за изпълнение на 

поръчката, участникът заявява, че конфиденциални са единствено посочените в 

ценовото предложение данни за банковата сметка на „Естат“ ООД. 

 

Помощният орган на възложителя, като взе предвид представените допълнителни 

разяснения от горепосочените участници, приема, че офертите на ДЗЗД „Консорциум 

Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“, „Екорис Саут Ийст 

Юроп“ ЕООД и „Естат“ ООД отговарят на изискванията на възложителя и ЗОП. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника ДЗЗД „Консорциум Делойт 

Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит 

ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“: 

 

Участникът не предлага списък от конкретни инструменти за събиране на информация 

и анализ, а описва набор от няколко инструменти с уговорката, че точният вид и брой 

ще се финализират във встъпителната фаза от изпълнението на проекта. По този начин 

не може обективно да се оцени кои инструменти съответстват на кой от двата 

компонента за оценка. Участникът е предложил методи за оценка, които не покриват 

елемента на адаптираност на методологията със спецификата на дейностите по 

проекта. Участникът представя строго социологическа и статистическа методология 

без да отчита спецификите на средата и целевите групи (напр. тенденции в сферата на 

социализация и достъп до маргинални, най-вече ромски общности, постигане на 

доверие и степен на предразположение на представители на ромската етническата 

група към провежданата оценка), а те са важни, тъй като се проецират в подходите за 

работа и въпросите, които ще се отправят към различните целеви групи с цел оценка 

на постигнато въздействие.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Участникът предлага разпределение на отговорностите между членовете на 

предложения екип съгласно конкретните дейности и предложената методология за 

изпълнение на всяка една от дейностите и под-дейностите, не са посочени под-

дейности. Не е посочено времето на ангажираност на всеки член на експертния екип 

спрямо обема на дейностите. Работната програма е с ниска степен на детайлност, в 

сравнение с предложения на други участници.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника ДЗЗД 

„Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на въздействието“ в 

плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Естат“ ООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 

протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Естат“ ООД: 

 

 

 

 

 

 

 

Заличено на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП /пълната версия на протокола е налична в 

оригинал при възложителя/ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника „Естат“ 

ООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията продължи своята работа с разглеждане на документите в плик № 2 

„Предложение за изпълнение на поръчката” на участника „Екорис Саут Ийст Юроп“ 

ЕООД. 

 

Всеки един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”, Приложение № 1 към настоящия 
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протокол, съгласно методиката за оценка на офертите, таблица за пресмятане на 

средноаритметичната стойност – Приложение 2 към настоящия протокол и таблица за 

оценка по показател „Качество на техническото предложение (Ti)” – Приложение 3 

към настоящия протокол. 

 

Кратко описание на предложението на участника „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД: 

 

Участникът е предложил  методология, която ще се прилага при изпълнение на 

конкретните дейности описани в техническата спецификация, като всички предложени 

компоненти от методологията са адаптирани към спецификата на дейностите в 

проекта, и включват: конкретен списък с инструменти за събиране на информация и 

анализ; конкретни методи за оценка, които включват  анкетно проучване или фокус 

групи на степента на удовлетвореност от постигнатите резултати по проекта сред 

ангажираните педагогически персонал и ромски медиатори;  анкетно проучване или 

фокус групи, оценяващи усвоените знания и умения, в следствие от проведените 

обучения сред работещите с младежи, служителите в детските градини и медиаторите.   

Участникът е предложил разпределението на отговорностите и задачите между 

членовете на предложения екип съгласно конкретните дейности по техническата 

спецификация и предложената методологията за изпълнение на всяка една от 

дейностите и под-дейностите и е посочил времето на ангажираност на всеки член на 

експертния екип спрямо обема на дейностите и сроковете определени в 

документацията. Предложението съдържа описание на подхода за контрол на 

качеството, който е съобразен с конкретната услуга предмет на настоящата поръчка.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

Комисията единодушно констатира, че представените документи от участника „Екорис 

Саут Ийст Юроп“ ЕООД в плик № 2 отговарят на изискванията на възложителя. 

 

Комисията взе решение отварянето на ценовите оферти на участниците да се проведе на 

12.02.2016 г. от 12:30 ч. Председателят на комисията изготви уведомително писмо за 

датата и часа на отваряне на ценовите оферти и го подготви за публикуване на интернет-

страницата на възложителя. 

 

С това назначената от Възложителя комисия приключи своята работа и състави 

Протокол №2 за отваряне, разглеждане на допълнително представените документи от 

участниците за съответствие с критериите за подбор поставени от Възложителя и 

разглеждане и оценка на документите съдържащи се в Плик №2 на подадените оферти за 

участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Извършване на оценка на въздействието на проект «Изграждане на капацитет» по 

програма BG 06” Деца и младежи в риск” финансиран от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009 – 2014”, на 08.02.2016 г., за което бяха 

проведени три заседания на комисията. 
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Всички заседания на комисията се осъществиха в присъствието на представители на 

Програмния оператор на Програма BG 06 – „Деца и младежи в риск”. 

 

Заседанията на комисията се проведоха за времето както следва: 

1. 01.02.2016 г. – от 12:00 ч. до 13:00 ч.; 

2. 03.02.2016 г. – от 12:00 ч. до 14:00 ч.;  

3. 08.02.2016 г. – от 16:00 ч. до 17:00 ч.; 

    

Комисия в състав: 

 

Председател: 1. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – правоспособен 

юрист………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

Членове:  

 

2. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД - главен експерт в ЦОИДУЕМ………/п/……… 

Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

3. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист………/п/……… Заличено на 

основание чл. 2 от ЗЗЛД 

4. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – експерт по проекта………/п/……… Заличено 

на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

5. Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – финансов консултант по 

проекта………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД 

 

 

Този протокол съдържа 14 /четиринадесет/ страници. 

 

Дата на съставяне на протокола: 08.02.2016 г. 

 

Приложение: Съгласно текста. 
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