ФОНДАЦИЯ ОТГОВОРНА ИГРА
РАЗЯСНЕНИЯ
ДО
Заинтересованите лица в публична покана с предмет:
„Организиране на обучителни семинари и пресконференции по проект
„Отговорна Игра”

Въпрос:
- По отношение на дейност: Техническо обслужване по време на семинара, на стр.
9 е поставено изискване за: „Подсигуряване на екип за събиране и обработка на
данни по време на интерактивните дискусии, които средва да се предоставят на
Възложителя в обработен вид в края на събитието”:
1. Моля да уточните какво разбира Възложителят под „събиране и обработка на
данни”, какви данни и какъв вид обработка?
2. Моля да уточните какъв времеви диапазон визира Възложителят под израза „в
края на събитието”?
Отговор:
1. Описване и обобщаване на всички мнения, коментари, въпроси и отговори,
възникнали по време на интерактивните дискусии мeжду участниците и
обучителите, както и между самите участници. Изпълнителят раздава на
участниците и събира предварително подговени от Възложителя анкетни
форми към участниците, както и материали, предоставяни от обучителите по
време на събитията. След приключване на всяко събитие, Изпълнителят
следва да анализира предоставената информация и да подготви детайлен
доклад, включващ обобщаване на събраната информация по време на
самото обучение с всички коментари, въпроси и информация от дискусиите, и
данните от отговорите по предварително зададени анкетните форми,
съгласно зададени от Възложителя критерии.
2. В техническата спецификация, в секция ”Конкретни дейности, включени в
предмета на обществената поръчка”, Възложителя ясно е упоменал
продължителността на събитието, която е в рамките на 1 ден. Под израза
„края на събитието“ се разбира времеви диапазон след приключване на
обучителния семинар, като кратко резюме на информацията трябва да има в
края на семинара, а детайлен доклад до 2 дена след приключване на
събитието за всяко от упоменатите събития, като общият времеви график
следва да бъде предложен от Изпълнителя и съгласуван от Възложителя.
Въпрос:

По отношение на дейност: Организиране на събитие „Академия отговорна
игра”:
1. Моля да уточните целевата група на участниците, чиито представители
Възложителят желае да бъдат поканени.
-

Отговор:
1. В дейност: „Кампания за набиране на участници в обучителните семинари”,
Възложителя ясно е уточнил таргетираната аудитория, а именно:
Участниците следва да провеждат кампания за набиране на участници за
всеки отделен семинар, като предложи контактна форма към
заинтересованите участници, както и да включат в своето техническо
предложение кратка стратегия за цялостното провеждане на кампанията.
Трябва да се осигури изпращане на покани и прозвъняване до максимален
брой участници от предварително идентифицирани целеви групи организатори на хазартни игри в региона. Кампанията следва да се извършва
преди провеждането на всеки семинар, така че да осигури предвидения брой
участници.
По отношение на „Академия отговорна игра” Възложителят не е посочил изискване
към Изпълнителя за провеждане на кампания по набиране на участници, но в
контекста на по-горе изложеното, Изпълнителят следва да има предвид целевите
групи по проекта, които да се информират за събитието, а именно: организатори на
хазартни игри и техни служители, представители на институции, заинтересовани
лица, други работещи по проекти свързани с темата на Академията и
заинтересовани потребители на хазартни игри, така че да се осигури максимален
брой представители от всички целеви групи съобразно заложената бройка
участници.

