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ТАБЛИЦА ЗА ИНДИВИДУАЛНА ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Участник: „Целта“ ЕООД, гр. София 

Оценка: 

Подпоказател К1 - Обхват и етапи на провеждане на проверките от Екипа за проверка  - 20 т.  

Подпоказател К2 -  Организация на работата за извършване на проверка от екипа, включително управление на процесите и вътрешен 

контрол – 20 т.  

 

ТАБЛИЦА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА 

Обхват и етапи на провеждане на проверките от 

Екипа за проверка  - К 1 
Максимален брой точки 30 

 

 

Фактори, влияещи на оценката Относимост към факторите влияещи на оценката 
Брой 

точки 

Предложена е стратегия за изпълнение на 

поръчката, съответстваща на изискванията на 

Техническата спецификация и Документацията на 

Възложителя. В стратегията се съдържа следната 

информация: 

- Концепция за всички етапи, необходими за 

извършване на проверката на място - подготовка, 

начало на проверката, провеждане, приключване и 

представяне на доклад. 

- Направен е задълбочен анализ на поставените 

- Участникът е представил Концепция за всички етапи и дейности, 

необходими за извършване на проверката на място - подготовка, 

осъществяване на проверка и изготвяне на доклад за мониторинг проверка. 

Участникът е направил анализ на поставените от възложителя цели и 

очаквани резултати. 

- Описани са методите за изпълнение на дейностите, предмет на 

поръчката;  

- Направено е описание на дейностите, които ще бъдат извършени 

при изпълнение предметa на обществената поръчка за постигане на 
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от възложителя основни цели и очаквани резултати 

и са предложени детайлно разработени конкретни 

методи за реализиране на дейностите, предмет на 

поръчката; представени са аргументи как 

предложените мерки и организация на работа 

гарантират качествено и в срок изпълнение на 

поръчката; 

- Детайлно описание на всички дейности, 

които ще бъдат извършени при изпълнение предметa 

на обществената поръчка за постигане на 

поставените от възложителя резултати, включително 

конкретни мерки, които ще бъдат предприети за 

реализиране на всяка дейност. 

- Представени са поотделно етапите на 

проверки, като са отчетени специфичните 

особености на съответната проверка; 

- Обяснена е логическата обвързаност между 

различните дейности и тяхната последователност; 

- Организирането и провеждането на всяка 

проверка 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; 

- Посочени са видове документи, които ще 

бъдат проверени, като изброяването на тези 

документи е обвързано с направеното описание на 

предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

Представен е график на проверките, съгласно 

специфичните изисквания, заложени в Техническата 

поставените от възложителя резултати. Дейностите, които ще бъдат 

извършени при изпълнение на предмета на поръчката, са описани като е 

отчетена спецификата на проверките. Концепцията съдържа видовете 

документи, които ще бъдат проверявани и анализ на ключовите  

предпоставки за изпълнение на договора. 

- Направено е описание на етапите на проверки, като са отчетени 

специфичните особености на отделните проверки. Описани са 

предпоставките за изпълнение на договора. Рискове, допускания и мерки 

за тяхното преодоляване. Участникът е описал обхвата на дейностите 

при извършване на проверка – по Мярка 1, Мярка 2, Мярка 3, Малка 

грантова схема и ФДВ, Фаза 2 за развитието на Музея за съвременно 

изкуство, както и  логическата обвързаност между различните дейности 

и тяхната последователност; 

- Описана е последователността на организирането и провеждането 

на всяка проверка, съдържанието на отделните документи или други 

дейности, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение 

на поръчката; 

- Посочени са видовете документи, които следва да бъдат проверени, 

като изброяването на тези документи е обвързано с направеното 

описание на предложените дейности за изпълнение на поръчката; 

Представения от участника график на проверките, съответства на  

изисквания, заложени в Техническата спецификация по отношение на 

срокове за подготовка и провеждане на всяка проверка, обхваща всички 

предложени дейности и в съответствие с определената последователност; 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за присъждане на 20 
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спецификация по отношение на срокове за 

подготовка и провеждане на всяка проверка, 

обхващащ всички предложени дейности и в 

съответствие с определената последователност; 

точки. 

 

Организация на работата за извършване на 

проверка от екипа, включително управление на 

процесите и вътрешен контрол – К2 

  

Максимален брой точки 30 

 

Фактори, влияещи на оценката 
Относимост към факторите влияещи на оценката  Брой 

точки 

Представя се организация на работата за 

извършване на проверка за ПНК съответстваща на 

изискванията на Техническата спецификация и   

Документацията на Възложителя, като се съдържа 

следната информация: 

- Налице е структуриране на екипа по 

компетентност на отделните членове и ясно 

определяне на отговорностите; 

- Представена е организацията на работата на 

екипа, която дава представа за подхода на участника 

за извършване на проверка, като е  включено 

описание на задълженията и отговорностите на 

всеки от експертите, които ще бъдат включени 

(ключови и допълнителни), комуникацията вътре в 

екипа и взаимодействие с участниците в проверката. 

- При организацията на проверките са отразени 

поотделно специфичните особености на проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки 

ключов експерт ще бъде ангажиран в процеса на 

Налице е разпределение на задълженията на екипа, съобразно  

компетентността на отделните членове и ясно определяне на 

отговорностите; 

- В представената организация  на работата на екипа са описани 

основните задължения и отговорности на всеки един от експертите.  

Представена е програма за разпределение на екипа съобразно спецификата 

на Програма БГ08. Направено е описание на разпределението и 

организацията на дейностите във времето по отношение ефективното 

управление и изпълнение на договора. Описани са механизмите за контрол, 

комуникация и координация в екипа. Управление на качеството и управление 

на риска като част от системата за вътрешен контрол. Участникът е 

описал начинът на комуникация с възложителя.  

- При организацията на проверките са отразени специфичните 

особености на проверките  

- Обосновано е времето, през което всеки ключов експерт ще бъде 

ангажиран в процеса на изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в предложената 

организация (подготовка) и логистика на проверките. 
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изпълнение на съответната дейност. 

- Не се установяват вътрешни противоречия в 

предложената организация (подготовка) и логистика 

на проверките. 

 

 

 

 

 

 

Налице е предложение, което отговоря на критериите за 

присъждане на 20 точки.   

 

 

ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА ………………………………………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 

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

 


