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Изх. № ФМ 22-18/15.02.2016 г. 

 

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ 

 
 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови оферти 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” 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото съобщение Ви уведомявам, че поради внезапно влошаване на 

здравословното състояние на член от състава на назначената комисия, непосредствено 

преди обявения начален час за отваряне на ценовите оферти на участниците в 

горепосочената процедура, планираното за 12.02.2016 г. публично заседание на 

комисията не се състоя. Поради причини от обективен характер, а и с оглед на 

недостатъчното време за реакция, липсваше възможност на мястото на титулярния член 

от състава на комисията да встъпи резервен. Всички присъстващи представители на 

участници бяха уведомени, че планираното публично заседание няма да се състои, като 

им бе съобщено, че допълнително ще бъдат уведомени за датата и часа на която ще 

бъде повторно насрочено. 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки ви уведомявам, че на 

19.02.2016 г. от 12:30 ч. в сградата на Център за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ), гр. София, бул. “Г. Димитров“ № 

52А ще се проведе публично заседание на комисията по отваряне на ценовите оферти 

на участниците в горепосочената процедура, чиито оферти отговарят на изискванията 

на възложителя. 

 

При отварянето на пликовете с предложените цени могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата на ЦОИДУЕМ. 

 

Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва по критерия 

„Икономически най-изгодна оферта“. Предвид изискването на чл. 69а, ал. 3 от 
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ЗОП настоящото съобщение съдържа резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели за оценка, както следва: 

 

Резултати от оценката на офертите по показател „Качество на техническото 

предложение (Ti)” – с максимална тежест 50 т. 
 

Оценката е получена след прилагане на формулата от одобрената методика за оценка на 

офертите от документацията за участие: 

 

Ti = Ti1+Ti2 
 

Подпоказателите на показателя „Качество на техническото предложение (Ti)“ са, 

както следва:  

 

1. Методология, която ще се прилага при оценка на конкретни дейности – Тi1 - с 

максимална тежест 30 т. 

2. Управление на качеството и разпределение на ресурсите за изпълнение на 

дейностите – Тi2 - с максимална тежест 20 т. 

 

Оценката на техническите оферти се извърши от членовете на комисията, като всеки 

един член попълни и подписа таблица за индивидуална оценка. Средноаритметичният 

брой получени точки за всеки един участник е, както следва: 

 

Таблица за оценка по показател 

„Качество на техническото предложение (Ti)”  

 

Участник 

Средно аритметично 

от общите оценки на 

оценителите 

Оценка  

 

Участник 1 - „Маркет линкс“ ООД 
30 30 

Участник 2 - ДЗЗД „Консорциум Делойт Одит 

ООД и Региостат ЕООД за оценка на 

въздействието“ 

26 26 

Участник 3 - „Ди Джи Консулт“ ЕООД 
48 48 

Участник 4 - „Естат“ ООД 
20 20 

Участник 5 - „Електра-Консулт“ ЕООД 
32 32 
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Участник 6 - „Екорис Саут Ийст Юроп“ ЕООД 
34 34 

Участник 7 - Обединение „Галъп Риджън 

Рисърч“ 

20 20 

Участник 8 - „Агенция стратегма“ ООД 
30 30 

 

 

Настоящото съобщение да се публикува на интернет – страницата на ЦОИДУЕМ в 

раздел профил на купувача. 

Дата: 21.11.2014 г.                                 
 

 

 

Подписи Комисия:       Дата: 15.02.2016 г. 

 

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 
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