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

Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Маркет линкс“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Заложено е използването само на метода за
анкетно проучване (стандартизирана и полустандартизирана анкета, което само по себе си
прави използваните техники за оценка на
въздействието на участникът твърде общи, не
детайлизирани с изразен статистически обхват.
Въз основа на това не се показва познаване на
изследваната среда, целевите групи и начина на
адаптиране, което води до недостатъчна
покривност на спецификата и методологията за
реализиране на проекта .
Участникът не е представил разпределение на
отговорностите на членовете, както и не е
посочил времевата им ангажираност, свързана с
изпълнението
на
конкретните
дейности.
Недостатъчна детайлност на работната програма
и начина на осъществяване и.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 03.02.2016 г.
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(България)
ДО3 – 86/04.03.2014 г Предефиниран проект Компонент 3
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на
въздействието“
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
От приложените характеристки на участника се
вижда, че няма списък на конкретни инструменти
за събиране и анализ на информацията.Не би
могло да се даде обективна оценка за
използваните инструменти, тъй като участникът
ще използва само някои от тях, а точнич им брой
и вид смята ще приложи едва във встъпителната
фаза при изпълнението на проекта. Използваните
методи за оценка на въздействието на участникът
са с много общо значение, предимно основаващи
се на статистически и социологически извадки,
с което не се показва познаване на изследваната
среда, целевите групи и начина на адаптивност,
което води до недостатъчна покривност на
спецификата и методологията за реализиране на
проекта .
Участникът не е предоставил разпределение на
отговорностите на всеки един от членовете на
екипа по проекта. Не е посочил разпределението
на задачите им към конкретните дейности и поддейности. Не са използвани под-дейности за
методологията на работа. Не е посочена и
времевата ангажираност на всеки един от
членовете на екипа, свързана с изпълнението на
конкретните задачи. Недостатъчна детайлност на
работната програма и начина на осъществяване и.
Участникът не е направил разделение на целевите
групи, както и е представил използване на
респонденти, които не са представители на
посочените целеви групи . Това само по себе си
показва недостатъчно познаване на обхвата и
целите за постигане конкретна оценка на
въздействие.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 08.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Ди Джи Консулт“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 30т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 20т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
С оглед на изискванията и спецификата на
проекта, участникът е посочил инструментите с
които смята да си послужи, за постигане на
адекватна оценка на въздействие, като се е
съобразил със изследваната среда (т.е степен на
социализация) и целевите групи (уязвими деца и
младежи, предимно от ромски произход) в
компонент 3 на Програма “Деца и младежи в
риск”. Освен използването на статистически и
социологически извадки, участникът предоставя
начина на отчитане на спецификите на средата и
целевите групи, като пример за това дава със
степента на социализация, достъпа до ромските
общности, възможността за постигането на
доверие и предразположение на представителите
на тази етническата група, като всичко това
отнася към анализа, с цел постигане на оценка на
въздействие. Предложените от участникът
инстументи в състава на методологията,
отразяват степента на постигнати и непостигнати
резултати, при провеждането на образователна
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства. Участникът се е съобразил със
спецификата на изследваната среда, като е описал
детайлно политики и практики, деистващи на
национално и европейско ниво, отнасящи се за
развитие на средата и подобряване на цялостното
състояние на целевите групи.
Участникът е предоставил разпределение на
отговорностите на всеки един от членовете на
екипа по проекта и е посочил разпределението на
задачите им, отнасящи се до методологията на
работа към конкретните дейности и поддейности. Посочена е времевата ангажиранаст на
членовете от експертния екип, като е съобразено с
конкретните дейности и сроковете за изпълнение

Финансов механизъм на европейското икономическо
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(България)
ДО3 – 86/04.03.2014 г Предефиниран проект Компонент 3
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на проекта, упоменати в документацията за
участие. С оглед
предмета на поръчката,
участникът се е съобразил с изискванията, като е
посочил точно описание на подхода за контрол
на качеството. В предложението е упоменато
привличането на допълнителен човешки ресурс в
лицето на представители от ромската целева
група, което би спомогнало за изготвянето на поточна и безпристрастна оценка. Този подход на
действие описва участникът, за да си осигури
достъп до уязвимата група и да изгради нужното
доверие сред интервюираните.
Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 03.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Естат“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Аргументация на оценителя
Заличено на основание чл. 33, ал. 4 от ЗОП
/пълната версия е налична в оригинал при
възложителя/

Управление
на 10 т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

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

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 08.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Електра-Консулт“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Използваните методи за оценка на въздействието
на участникът са с много общо значение,
предимно основаващи се на статистически и
социологически извадки, с което не се показва
познаване на изследваната среда, целевите групи
и начина на адаптиране, което води до
недостатъчна покривност на
спецификата и
методологията за реализиране на проекта .
Участникът е представил описание
на
отговорностите между членовете на екипа по
проекта, но не и разпределението им към
конкретните дейности и под-дейности. Не е
посочил времевата ангажираност на всеки един от
членовете на екипа, свързана с изпълнението на
конкретните дейности.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 03.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Използваните методи за оценка на въздействието
на участникът са прекалено общи, основаващи се
на статистически извадки, с което не се показва
познаване на изследваната среда, целевите групи
и елемента на адаптивност, което води до
недостатъчна покривност на спецификата и
методологията за реализиране на проекта.
При предложената методология не е посочена
целевата груна „ обучени обучители”. Забелязва
се известно несъответствие между посочени
конкретни действия и постигнати резултати,
касаещо се за дейност 1, както и несъответствие
по отношение на заложени и постигнати
резултати ( таблица 2).
При действие 1
участникът използва кабинетно проучване и
интервюта с представители на ВЕП, ГД СФМОП,
както и с ръководители на проекти. Това само по
себе си не може да генерира оценка на
поставените цели, ефект
на въздействие и
постигнати резултати – продукт на дейност 1.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 08.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: Обединение „Галъп Риджън Рисърч“
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Участникът е заложил на използването само на
фокус групата, като инструмент за оценка , което
само по себе си прави използваните техники за
оценка на въздействието на участникът твърде
общи, не детайлизирани с изразен статистически
обхват. Въз основа на това не се показва
познаване на изследваната среда, целевите групи
и начина на адаптиране, което води до
недостатъчна покривност на
спецификата и
методологията за реализиране на проекта.
Участникът не е предоставил описание
на
отговорностите на всеки един от членовете на
екипа по проекта. Не е посочил разпределението
на задачите им към конкретните дейности и поддейности. Не са използвани под-дейности за
методологията на работа. Не е посочена и
времевата ангажираност на всеки един от
членовете на екипа, свързана с изпълнението на
конкретните задачи.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 03.02.2016 г.
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Приложение 1
Таблица за индивидуална оценка на техническото предложение
Оценител: Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД – икономист
Участник: „Агенция стратегма“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10т
прилага при оценка на
конкретни дейности

Управление
на 10т
качеството
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Участникът за реализирането на проекта смята да
използва следните инсрументи: анкетната и фокус
групата, като не е конкретизирал приложението
им към всеки от двата компонента за оценка. Това
само по себе си прави използваните от учасника
техники за въздействие твърде общи, не
детайлизирани с изразен статистически
и
социологичен обхват. Въз основа на това не се
показва познаване на изследваната среда,
целевите групи и начина на адаптивност, което
води
до
недостатъчна
покривност
на
спецификата и методологията за реализиране на
проекта .
Участникът
не
е
предоставил
пълно
разпределение на отговорностите на всеки един
от членовете на екипа по проекта, касаещи
осъществяваните от тях конкретните дейности и
под-дейности. Използваната от участника
методология за осъществяване на проектите
дейности не съответства с техническата
специфика.Недостатъчна детайлност на работната
програма и начина на осъществяване и.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 03.02.2016 г.

