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 – финансов консултант по проекта
Участник: „Маркет линкс“ ООД
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 показал известно познаване на
проблематиката и целите на поръчката. При все, че
е декларирал намерение да използва набор от
инструменти,
които
да
приложи
при
изпълнението, прави впечатление, че към момента
не е навлязъл в детайли относно конкретните
дейности, в какъв контекст ще използва
инструментариума, какви резултати очаква, как
ще ги анализира. Положително впечатление прави
факта, че като целева група са включени родители
на деца от детските градини, ръководители на
одобрени проекти по К1 и К2, както и младежи от
младежките центрове.
Участникът не е разпределил ясно дейностите
между членовете на екипа, тяхната ангажираност,
а е дал само най-общ времеви график. Работната
програма не е детайлизирана.

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 – финансов консултант по проекта
Участник: ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит ООД и Региостат ЕООД за оценка на
въздействието“
Показател
Оценка
Методология, която ще се 10 т.
прилага при оценка на
конкретни дейности

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

Аргументация на оценителя
Участникът
е
предложил
разнообразен
инструментариум и е посочил как смята да го
използва спрямо конкретните целеви групи. В този
смисъл, той изглежда разполага с екип с висока
техническа подготовка. Твърде малко се
дискутират, обаче, конкретните цели и задачи на
тази оценка, какви са проблемите и възможните им
решения. Не се демонстрират познания по
същината на проблемите на Проекта, а се набляга
на автоматично използване на предварително
изпитан набор от инструменти и методи. Този
механичен подход не убеждава, че участникът се е
запознал детайлно с целите и задачите на това
конкретно задание.
Участникът предлагa твърде обобщено времево
разпределение на задачите, липсва и детайлност по
отношение на конкретните отговорности на
членовете на екипа.

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 – финансов консултант 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 показва добро познаване на
проблемите, адресирани от на Програма “Деца и
младежи в риск”. Същевременно е предложил
методология и инструментариум, които конкретно
се отнасят към измерване (количествено и
качествено) на въздействието от проведените
обучения както в рамките на целевите групи, така
и към други групи явяващи се бенефициенти.
Разпределението на задачите в екипа, както и
ангажираността на членовете му по задачи са ясно
разписани. Същото важи и за времевата рамка за
изпълнение на заданието.

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 – финансов консултант 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 – финансов консултант 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
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.

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 – финансов консултант по проекта
Участник: „Екорис Саут Ийст Юроп“ 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 демонстрира отлично разбиране на
смисъла и целите на заданието, както и
конкретните предизвикателства при оценката на
въздействието на проекта. Предложен е широк
набор от инструменти за постигане на тези цели.
Участникът конкретно е посочил как смята да
приложи методите си спрямо целевите групи и
какви резултати очаква да постигне
Участникът е разписал ясно и подробно
дейностите, за които всеки член на екипа ще
отговаря. Самите дейности също са детайлизирани
както и времевия график за тяхното изпълнение.

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 – финансов консултант 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 подал обща информация за методите
и инструментите, които възнамерява да използва.
Липсва конкретика относно специфичните
предизвикателства на заданието, което създава
впечатление за недобро вникване в особеностите
на заданието, не са ясно указани целите на
оценката, която следва да се извърши, не е добре
мотивиран избрания подход.
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 поддейности. 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”.

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 – финансов консултант по проекта
Участник: „Агенция Стратегма“ ООД
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 само един от методите за
оценка- фокус групи по двата компонента за
оценкастепен
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 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.

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

