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ОБЯВА 
ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕСИТЕТ – София, бул. Св. Климент Охридски 8, 

ЕИК 000670673, провежда обществена поръчка при условията на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – директно 
възлагане с предмет “Анкетиране на участниците в целевата група на проект BG05M2OP001-2.009-0015 
за проучване на интересите и удовлетвореността.” 

1.Обществената поръчка е в изпълнение на ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.009-0015: ПОДКРЕПА ЗА 
РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА  ДОКТОРАНТИ И МЛАДИ УЧЕНИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ, 
ПРИРОДНИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКИТЕ НАУКИ с бенефициент ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН 
УНИВЕРСИТЕТ. 

2. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е до 2000 лв с ДДС 

3. Място и срок за изпълнение на ОП: ХТМУ, гр. София, до 20.12.2018 г. 

4. Подробно описание на техническите изисквания за изпълнение на обществената поръчка: 

4.1. Разработване на анкетни карти за: 

4.1.1. Проучване на интересите на участниците в целевите групи (50 души). Въпросите за анкетните 
карти ще бъдат подадени от екипа за управление. Формулярът за анкетиране се разработва от 
изпълнителя. По възможност анкетирането да се проведе в електронна форма. Изпълнителят може да 
предложи и он-лайн формуляр, който възложителят да помести на web  страницата на проекта. 

4.1.2. Кратки анкетни карти за текущо проучване на целевата група (при нужда). Въпросите (максимум 5) 
се подават от екипа за управление на проекта. Електронен формуляр  на анкета, който да се изпраща по 
електронната поща. 

4.1.3 Проучване на удовлетвореността на целевата група. Изпълнителят предлага съдържание на 
въпросите според дейностите на проекта, а екипът за управление ги одобрява. 

4.1.4. Анкетните карти да са изработени съгласно изискванията на Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 (приложена бланка с лого). 

4.2. Провеждане на анкетиране на целевата група ( 50 души): 

4.2.1 За проучване на интересите на участниците в целевата група на проекта. Анкетирането е по 
електронната поща или он-лайн. Провеждат се две анкетирания: през месец юни 2017 г. и през месец 
април-май 2018 г. 

4.2.2. За проучване на удовлетвореността на участниците в целевите групи от участието им в дейности 
по проекта. Две анкетирания през месец февруари 2018г. и през месец  ноември  2018г. 
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4.2.3. Анкетиране по кратки анкетни карти според нуждите на екипа за управление – максимум три 
допълнителни анкетирания с максимум 5 въпроса. 

4.3. Обобщаване на резултатите от анкетирането и представяне на доклад. Четири доклада след всяко 
акетиране, по възможност резултатите се представят в проценти. Докладите се представят  до 14 дни 
след края на анкетирането. 

5. Критерий за оценка на оферти – най-ниска предложена цена. 

             6. Срок за валидност на офертите: 30 (тридесет) календарни дни. 

7. Условия и начин на плащане: 

Заплащането на стойността на услугата се извършва в срок до 15 (петнадесет) работни дни 
след представяне на следните документи: 

- предавателно-приемателен и констативен протокол, подписан от представители на 
Изпълнителя и Възложителя.  

- надлежно попълнена оригинална фактура;  

8. Квалификационни изисквания към участниците: 

Специфичен опит в изработване на въпросници и провеждане на анкети. Доказва се с описание 
на дейността на кандидата. 

Във връзка с изложеното и при желание от Ваша страна да участвате в обществената поръчка, 
моля, в срок до 15 часа на 29.05.2017 г. да представите оферта в запечатана опаковка в ХТМУ с адрес: 
София, бул. Климент Охридски 8, Сграда А – Ректорат, ет.2, стая 228. 

Върху опаковката участникът посочва пощенски и електронен адреси за кореспонденция, 
телефонен номер и наименование на предмета на поръчката. 

Възложителят не приема за участие в поръчката и връща незабавно на участниците оферти, 
които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана 
опаковка. 

Само избрания изпълнител ще бъде уведомен на електронния адрес, който е посочен за 
обратна връзка. 

Съобщението е публикувано в профила на купувача на ХТМУ/обяви по чл. 20, ал. 4, т.3 от ЗОП. 

Лица за контакти: Андриана Сурлева 0899210061; Иван Иванов 02 8163 107 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Представяне на участника – Приложение № 1 

  2. Ценово предложение – Приложение № 2 

  3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54 ал.1 от ЗОП – Приложение № 3 

  4. Проект на договор – Приложение 4 

5. Бланка с лого на проекта – Приложение 5 
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