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УЧАСТНИК № 1: „Институт за управление на програми и проекти” ООД, гр. София 

 

                                Общ брой точки дадени на участника: 50 т.  

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ЗА ОЦЕНКА НА 

ТЕХНИЧЕСКОТ

О 

ПРЕДЛОЖЕНИ

Е 

 

МОТИВИ НА ОЦЕНИТЕЛИТЕ 

Степен на съответствие 

 

Оценка на 

комисията 

(в точки) 

К2 – 

Организация за 

качествено 

изпълнение на 

поръчката 

Предложената от участника организация на 

изпълнението на поръчката осигурява изпълнението на 

минималните изисквания на Възложителя, посочени в 

Техническата спецификация, а именно:  

- участникът е предложил организация на работата на 

ключовия екип, посочил е как се разпределят 

отговорностите и дейностите между тях, начини за 

осъществяване на комуникацията с Възложителя, 

координация и съгласуване на дейностите и други 

организационни аспекти, които са необходими за 

качественото и срочно изпълнение на възложената услуга.  

- участникът е представил описание на дейностите и 

график за изпълнение на възложените работи, в които са 

посочени срокове за изпълнение на отделните дейности и 

етапи за изпълнение. 

Мотиви: Участникът е представил система за вътрешно-

фирмена координация между отделните експерти с посочване 

на техните роли и отговорности, в която ясно е описана 

организацията на работата на ключовия екип с разпределение 

на дейностите и отговорностите между тях. 

Представени са начини за  комуникация с Възложителя, 

както и с другите участници в строителния процес. 

Участникът е представил график за изпълнение на 

дейностите, посочил е отделните етапи за изпълнение на 

поръчката, като е направил подробно описание на отделните 

дейности, посочил е сроковете за изпълнение на всяка от 

дейностите. 

 

Техническото предложение надгражда минималните 

изисквания на Възложителя, посочени в Техническата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 точки 
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спецификация, като са налице три обстоятелства: 

1. За всяка от дейностите е показано разпределението по 

експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача 

(за целите на настоящата методика под „задача“ се 

разбира обособена част от дефинирана дейност, която 

може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт 

и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. 

има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 

2. За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за 

нейното изпълнение и задълженията на отговорния/те за 

изпълнението й експерт/и; 

 3. Предложени са мерки за вътрешен контрол и организация 

на работата на екипа от експерти, с които да се гарантира 

качествено изпълнение на поръчката. 

 

Мотиви: Участникът  е направил детайлно описание на 

разпределението на експертите по отделните дейности и 

поддейности с посочване на необходимия ресурс (човешки и 

технически),  времевия период, необходим за изпълнението 

им, с посочване на крайният резултат от изпълнението на 

задачите. Направил е подробно описание на задълженията и 

отговорностите на членовете на екипа, ангажирани с 

изпълнението на поръчката. 

Участникът е представил Система за вътрешен контрол и 

мониторинг, в която подробно са описани ролите и 

отговорностите на екипа за изпълнение на дейностите, с 

което се гарантира качественото изпълнение на поръчката. 

 

 

На основание горепосочените мотиви, относно показателите за оценка на Техническото 

предложение, съгласно изискванията на Методиката за определяне на комплексната оценка, 

членовете на оценителната комисия оцениха Техническото предложение на участник № 1  

„Институт за управление на програми и проекти” ООД гр. София, като му присъди 50  т. 

 

 

 

 

Комисия: 

Председател:…(П)…………. 

                  (Рени Длъгнекова) 

 

Членове: 

1…………(П)…………………… 

(инж. Иван Каменов) 

 

 

2…………(П)…………………… 

(Анелия Кирилова) 
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3………(П)……………………… 

(Милена Иванова) 

 

 

4………(П)……………………… 

(Ангелина Георгиева) 

 
 


