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От работата на комисията, назначена със Заповед № 160/06.12.2016 г. на Директора на НЦН
за отваряне на офертите от обществена поръчка чрез събиране на оферти с Покана изх. № 541 от
28.09.2016 г. с предмет „Статистическа обработка и изготвяне на специализиран анализ по
метода Capture - Recapture за оценка на броя на проблемно употребяващи наркотични
вещества в България”, публикувана в Профила на купувача в сайта на Националния център по
наркомании.
На 09.12.2016 г., от 12.30 часа заседава комисия в състав:
Председател: Антония Ванчева -старши експерт в дирекция „НФЦНЬШИ“
Членове:
1. Орфей Флоров - гл. счетоводител
2. Цвета Николова - експерт в дирекция „МРКДНТН“
3. Йорданка Стойнева - експерт в дирекция „НФЦННПИ“
4. Гергана Дерменджиева - експерт „Обществени поръчки“
На отварянето на офертите не присъстваха представители на подал оферта участник.
Комисията започна своята работа след получаване от Дирекция „АСПО“ на офертата.
В срока, определен от възложителя, оферта за участие е подадена от един участник:
1. Региостат ЕООД-вх.№1232/09.12.2016 г. - 10.39 ч.
Оферта на участника „Региостат“ ЕООД
На основание чл. 97, ал. 3 от ППЗОП, председателят на комисията отвори плика с офертата,
след което обяви ценовото предложение и заедно с членовете на комисията подписаха
предложението за изпълнение на поръчката и предлаганите ценови параметри.
Съдържанието на получената оферта е:
1. Опис на документите към офертата;
2. БУЛСТАТ и данни за участника;
3. Списък с изготвени от кандидата анализи със сходен на поръчката предмет;
4. Предложение за изпълнение на поръчката;
5. Предлагани ценови параметри;
6. Професионални автобиографии на екипа - 2 бр.;
7. Копие на сертификат за преминат курс.
Комисията провери съответствието на представените от участника документи за подбор с
изискванията на закона и възложителя, посочени в поканата.

Комисията констатира, че всички представени от участника документи съответстват на
изискванията на закона и възложителя, посочени в поканата.
Комисията пристъпи към оценка на предложението за изпълнение на поръчката на
участника, съобразно заложеното в „Предмет на поръчката, техническа спецификация” от
поканата.
Предложение за изпълнение на поръчката на „Региостат“ ЕООД
Участникът е изготвил предложение за изпълнение на поръчката съобразно техническите
изисквания на възложителя. Представеното предложение за изпълнение на поръчката съответства
на изискванията на възложителя.
Участникът е предложил изпълнение на поръчката при срокове и условия, отговарящи на
изискванията, посочени в поканата.
Оценяване и класиране:
Комисията извърши оценка на офертата съгласно посочения в поканата критерий за възлагане.
Критерий за възлагане на поръчката е „Оптимално съотношение качество/цена”. Класирането на
допуснатите до участие оферти се извършва на база на получената комплексна оценка (КО), която
представлява сума от индивидуалните оценки по следните показатели:
Показатели
Ценова оферта
Качество на методиката за изготвяне на анализа
Общ максимален брой точки по показателите

Максимален брой точки
60
40
100

Методика за оиенка:
1) Показател ..Ценова оферта“ (ЦО)
Кандидатът, предложил най-ниска цена, получава 60 точки. Оценката (броят точки) на останалите
участници се изчислява по следната формула:
Най-ниска предложена цена
Ц О .......................................................................................... х 60 точки
Предложената от кандидата цена
2) Показател „Качество на методиката за изготвяне на анализ“ (КМ)
Максимален брой точки - 40.
Оценката на офертата по този показател се базира на качеството на предложената от кандидата
техническа оферта.
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•

Критерии за оценка
Оферта за изпълнение на поръчката, съответстваща напълно на
изискванията, залегнали в заданието и подробно описание на
методиката за изготвяне на анализа.
Приложено е подробно описание на методите Capture - Recapture,

Брой точки
40 точки
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•

•

Mark-Recapture и Single source methods, ясни условия за тяхното
приложение, изчерпателни предимства и недостатъци на прилагания
метод.
Приложена е професионална автобиография на екипа, доказваща
много добри познания по SPSS и работа със статистически софтуер.
Оферта за изпълнение на поръчката, съответстваща на изискванията,
залегнали в заданието и описание на методиката за изготвяне на
анализа.
Приложено е непълно описание на методите Capture - Recapture,
Mark-Recapture и Single source methods, неясни условия за тяхното
приложение, предимства и недостатъци на прилагания метод.
Не е приложена професионална автобиография на екипа, доказваща
много добри познания по SPSS и работа със статистически софтуер.
Оферта за изпълнение на поръчката, несъответстваща напълно на
изискванията, залегнали в заданието и дава частично описание на
методиката за изготвяне на анализа.
Не е приложено описание на методите Capture - Recapture, MarkRecapture и Single source methods, условия за тяхното приложение,
предимства и недостатъци на прилагания метод.
Не е приложена професионална автобиография на екипа, доказваща
много добри познания по SPSS и работа със статистически софтуер.

20 точки

10 точки

Оценка на офертата на „Региостат“ ЕООД
1. По показател ЦО - Ценова оферта - 60 т.
2. По показател КМ - Качество на методиката за провеждане на обучението - 40 т.
3. Комплексна оценка - 100 т.
Въз основа на горното, Комисията прави следното класиране:
I - во място: „Региостат“ ЕООД с комплексна оценка - 100 т.
Комисията предлага за изпълнение на обществената поръчка за провеждане на обучения
съгласно утвърдения План за обученията в Дирекция „НФЦННПИ“ през 2016 г. да бъде сключен
договор с участника „Региостат“ ЕООД.
Комисията представя на Директора на НЦН настоящия протокол на основание чл.97, ал.4
от ППЗОП за утвърждаване, заедно с всичкидокумент^ц
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Антон^Банчева ....
ЧЛЕНОВЕ:
1. Орфей Флоров
2. Цвета Николова
3. Йорданка Стойнева
4. Гергана Дерменджиева
!

