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 – експерт по проекта
Участник: „Маркет линкс“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 30 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
Предложената от
участника методология
съдържа компоненти адаптирани към спецификата
на дейностите в проекта и включва: 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; анкетно проучване,
оценяващо усвоените знания и умения, в
следствие от проведените обучения сред
работещите с младежи, служителите в детските
градини и медиаторите; провеждане на
стандартизирана анкета под формата на пряко
лично интервю с родители на деца от детските
градини, ръководители на одобрени проекти и
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.

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

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 – експерт по проекта
Участник: ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на
въздействието“
Показател
Оценка
Методология, която ще се 20 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
Участникът е предложил методология, в която
предложените компоненти не са достатъчно
адаптирани към спецификата на дейностите в
проекта. Представя се строго социологическа и
статистическа методология без да отчита
спецификите на средата и целевите групи.
Предлага се набор от няколко инструменти с
уговорката, че точният вид и брой ще се
финализират във встъпителната фаза от
изпълнението на проекта.
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.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 08.02.2016 г.

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 – експерт по проекта
Участник: „Ди Джи Консулт“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 30 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
Участникът е предложил методология, в която
всички предложени компоненти са адаптирани
към спецификата на дейностите в проекта.
Участникът се е съобразил с особеностите на
средата и целевите групи. Компонентите на
методологията отчитат постигнати и непостигнати
резултати в провеждането на образователна
интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства.
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.

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

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 – експерт по проекта
Участник: „Естат“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10 т.
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 качеството 10 т.
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.

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 – експерт по проекта
Участник: „Електра-Консулт“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 20 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
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 интервюта,
анкетно проучване и фокус групи на степента на
удовлетвореност от постигнатите резултати по
проекта сред ангажираните педагогически
персонал,
ромски
медиатори,
младежки
работници.
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.

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

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 – експерт по проекта
Участник: „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 20 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
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;
анкетно проучване, оценяващо
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.

Подпис на оценителя: ………/п/……… Заличено на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Дата: 08.02.2016 г.

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 – експерт по проекта
Участник: Обединение „Галъп Риджън Рисърч“
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
Участникът е предложил методи за оценка, които
не покриват елемента на адаптираност на
методологията със спецификата на дейностите по
проекта. Представена е строго социологическа и
статистическа методология без да отчита
спецификите на средата и целевите групи.
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.

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

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 – експерт по проекта
Участник: „Агенция Стратегма“ ООД
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности
Управление на качеството 20 т.
и
разпределение
на
ресурсите за изпълнение
на дейностите

Аргументация на оценителя
Участникът е предложил методология, в която
всички предложени компоненти са адаптирани
към спецификата на дейностите в проекта.
Предложен е само един от методите за оценкафокус групи.
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.

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

