
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1:  Провеждане на специализирано обучение по проект „Повишаване на професионалната компетентност на 

служителите на МК за реализиране на динамична политика и мерки по ОПАК” 

Участник: „Ем енд Марк“ ООД, гр. София 

Обща оценка:  30 точки 

ПОКАЗАТЕЛ  

 

МАКСИМАЛЕН БРОЙ ТОЧКИ  

45 т. 

1. Концепция за изпълнение на поръчката – П1 Оценява се 

предложената от участника концепция за изпълнение на поръчката 

 

МОТИВИ 

 

ТОЧКИ 

Предложена е Концепция за изпълнение на поръчката, съответстваща на 

изискванията на Техническата спецификация и Документацията на 

Възложителя, но е налице установен пропуск или липса/непълнота по 

отношение на поне едно от следните обстоятелства:  

- Организирането и провеждането на всяко обучение не е само 

декларативно посочено, а са добавени допълнителни поясняващи 

текстове, свързани с обясняване на последователността, съдържанието 

на отделните документи или други дейности, имащи отношение към 

повишаване качеството на изпълнение на поръчката; 

- Установява се съответствие между предложена програма за 

обучение и специфика на целевата група, с оглед на посоченото в 

Техническата спецификация;  

- Предложени са повече от 2 възможни места за настаняване /вид 

на хотела, категоризация, местонахождение, удобства, условия за 

провеждане на обучението и т.н/; 

- Предложените условия за провеждане на обучението съответстват 

на броя лица, които следва да преминат съответния вид обучение; 

- Представен е времеви график и организация на работа, в който са 

отразени специфичните изисквания, заложени в Техническата 

спецификация по отношение на подготовката и разпределянето във 

Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП, че информацията в техническото 

предложение е конфиденциална, поради 

което същата да не се публикува на профила 

на купувача.  

Налице е предложение, което отговоря на 

критериите за присъждане на 25 точки. 

 

25 т. 



времето на отделните обучения; 

- Разписани са отговорности на всеки от ключовите и неключовите 

(ако се използват неключови) експерти, които отговарят и съответстват 

на предвидените от кандидата дейности, включени в концепцията за 

изпълнение;  

2. Оценка на анализа на риска от страна на участника – П2 

Разглеждат се предложенията на участниците за управление на 

дефинираните в техническата спецификация рискове, които могат 

да възникнат при изпълнението на договора. 

 

До 15 т. 

В предложението на кандидата е обърнато внимание на всеки един от 

рисковете, дефинирани от Възложителя в техническата спецификация, 

но се установява поне едно от следните обстоятелства: 

- Направено е формално описание, като са идентифицирани 

основните проявления, аспекти и сфери, където може да окаже 

влияние съответният риск, но степента на влияние на риска, респ. 

мерките за преодоляване/предотвратяване са формално и 

недостатъчно конкретно описани и оценени. 

- Предлаганите мерки, организация и предвидени ресурси от 

участника не гарантират изцяло недопускане и/или ефективно 

предотвратяване и преодоляване на риска, респ. последиците от 

настъпването му 

 

Представена е декларация по чл. 33, ал. 4 от 

ЗОП, че информацията в техническото 

предложение е конфиденциална, поради 

което същата да не се публикува на профила 

на купувача.  

Налице е предложение, което отговоря на 

критериите за присъждане на 5 точки. 

 

5 т. 

Председател: 

  

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД 

Членове: 

………………………………. Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 



 ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД; 

. ………………………………………Заличено на основание чл. 4 от ЗЗЛД;  

 


