
                                                     
 

 
 
 

СЪОБЩЕНИЕ 

до 

участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ЕВРОГАЙДЪНС – изграждане на база-данни за образо 

вателни възможности“ 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

На основание чл. 69а, ал. 3 /отм./ от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и във 

връзка с участието Ви в горепосочената обществена поръчка, Ви уведомявам, че на 

04.05.2016 г. (сряда), в 11:00 часа, в сградата на Център за развитие на човешките 

ресурси /ЦРЧР/, на адрес: гр. София, ул. „Граф Игнатиев“, № 15, ет. 3, ще бъдат 

отворени и оповестени ценовите оферти на допуснатите участници. 

Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, ал. 3 от 

ЗОП. 

Предвид избрания от Възложителя критерий за оценка, а именно: „икономически най-

изгодна оферта“ и съобразно чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, резултатите от оценяването на 

офертите по другите показатели за оценка са както следва: 

1. Консорциум Админ Софт - Сирма:  

Показател 2 – „Техническа оценка”, съобразно методиката за оценка е с максимален 

брой точки 100 и относителна тежест 0,70. 

Точките по показателя за всяка оферта се изчисляват като сума /сбор/ от точките от 

подпоказателите, изброени горе, както следва: 

П2 = (Ф1+Ф2+Ф3+Ф4) х 0,70, където „0,70” е относителната тежест на показателя. 

Оценките на комисията по съответните подпоказатели е както следва: 

Ф1 - Предложен подход/ метод за изграждане и извличане  /включително автоматично/ 

на актуална информация на единна Национална база данни за образователни и 

квалификационни възможности в България. Механизъм за валидиране качеството на 

данните, със средноаритметична оценка - 15 т.  

Ф2 – Предложен подход/ метод за изграждане на уеб-портал на Националната база 

данни за образователни и квалификационни възможности, със средноаритметична 

оценка - 15 т. 



                                                     
 

 
 
 

Ф3 - Предложени активни линкове, бази данни, информационни портали и др. сходни 

информационни панели към специфични за сектор или за страната възможности за 

обмен и отпускане на финансова подкрепа, информация по теми, свързани с учащи, 

които пътуват в чужбина и линкове към други уеб страници, предоставящи 

информация за преместване в страната, съобразно Образец № 14, с оценка – 25 т. 

Ф4 - Предложени активни линкове, бази данни, информационни портали и др. сходни 

информационни панели свързани с „Образователни възможности“ – силно желателна 

информация и допълнителна информация към Образец № 14, с оценка – 25 т. 

Оценката на Консорциум Админ Софт-Сирма по Показател 2 е съответно 56 т. 

 

 

Албена Палпурина: (П) 

Председател на Комисията за разглеждане,  

оценка и класиране на офертите 

(Съгласно Заповед № ЗОП-01#8-22.03.2016 г. и Заповед № ЗОП-01#12-25.04.2016 г.) 

 

 


