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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: Министерство на икономиката

Изходящ номер: 12-00-1260 от дата 11/11/2015

Коментар на възложителя:
Публичната покана е публикувана на Портала за обществени поръчки с 

уникален код 9047512

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407559; 02 9407265

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Желяз Енев- директор на дирекция Икономически политики за 

насърчаване;Стела Динева– главен юрисконсулт, отдел „Правно 

осигуряване на обществените поръчки“, дирекция „Правна”

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions/razrabotvane-na-

tehnologichni-patni-karti-svarzani-s-identificiranite-tematichni-

oblasti-v-inovacion-1046-c342-1.html?p=e30=

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИ ПЪТНИ КАРТИ, СВЪРЗАНИ С 

ИДЕНТИФИЦИРАНИТЕ ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ  В ИНОВАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ ЗА 

ИНТЕЛИГЕНТНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ”

Източник на финансиране: държавния бюджет.

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА -  до 30 календарни дни  от  датата 
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на подписването на договора.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71620000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Извършване на анализ, който трябва да доказва наличието на 

потенциал за развитие на българската икономика с цел разработване 

на технологични пътни карти за всяка от четирите тематични области 

на ИСИС. С оглед на това  да се идентифицират пазарните ниши и 

авангардните технологии, в които България има шанс да направи 

пазарен пробив. 

Прогнозна стойност

(в цифри): 37500   Валута: BGN

Място на извършване

Република България код NUTS: BG

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът следва да осигури екип с подходяща квалификация и опит 

за качествено изпълнение на предмета на настоящата поръчка. 

Екипът за изпълнение на обществената поръчка трябва да включва 

минимум четирима експерти един от които ключов експерт (ръководител 

на проучването)  и трима експерти при следните изисквания:

Минимални изисквания към членовете на екипа се определят както 

следва:

 Ключов експерт:

А. Ръководител на проучването – 1 бр. Ръководителят на проекта 

отговаря за цялостното изпълнение на проекта. 

gИзискуема образователно – квалификационна степен „магистър” в 

областите „Технически науки” или „Природни науки, „Математика и 

информатика” или „Хуманитарни“, съгласно Класификатора на областите 

на висше образование и професионалните направления, утвърден с 

Постановление № 125 на Министерския съвет от 24.06.2002 г. за 

утвърждаване класификатор на областите на висше образование и 

професионални направления (нар. ПМС № 125/ 24.06.2002 г.)  или 

еквивалентно; 

Общ професионален опит - минимум 5 години опит в управлението на 

проекти в областта на пазарни/регионални проучвания. В 

автобиографията следва да бъдат посочени проектите, които е 

ръководил/а.

•Участие в минимум 3(три) проекта, свързани с разработка на 

пазарни/регионални проучвания.

Б. Експерти – 3 бр.

gИзискуема образователно–квалификационна степен: образователна 

степен бакалавър/магистър в областите „Технически науки” или 

„Природни науки, математика и информатика” или „Хуманитарни“, 

съгласно Класификатора на областите на висше образование и 

професионалните направления, утвърден с Постановление № 125 на 

Министерския съвет от 24.06.2002 г. за утвърждаване класификатор на 

областите на висше образование и професионални направления (нар. 
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ПМС № 125/ 24.06.2002 г.)  или еквивалентно; 

Общ професионален опит - минимум 3 години опит като експерт по 

реализацията на проекти, свързани с разработка на 

пазарни/регионални прочвания. В автобиографията следва да бъдат 

посочени проектите, в които е участвал/а.

•Участие в минимум 1(един) проект, свързани с разработка на 

пазарни/регионални проучвания.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите, като ще бъдат отворени в работен ден, следващ крайната 

дата за подаване на оферти, в 14:00 ч. в сградата на Министерството 

на икономиката на ул. „Славянска” № 8.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 20/11/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

1. Представяне на участника (оригинал) по образец Офертата, както и 

приложенията към нея се подават на български език. Офертата се 

подписва от управляващия и представляващ участника или от изрично 

упълномощен със заверено пълномощно негов представител и се 

подпечатва с печата на участника.2. Списък на документите, 

съдържащи се в офертата (оригинал), подписан от представляващия 

участника. Списъкът се поставя като първи начален документ в 

предложението на участника.3. Копие на документ за учредяване на 

обединение, когато участникът е обединение, което не е юридическо 

лице, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият.Ако в споразумението не е определен 

представляващия обединението, се представя документ, подписан от 

всички участници в обединението, в който се определя лицето, което 

представлява участника в процедурата. Споразумението за 

обединението следва да бъде със срок, не по–малък от този за 

изпълнение на поръчката. 4. Заверено пълномощно на лицето, 

подписващо офертата – представя се, когато офертата (или някой 

документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ 

участника, съгласно актуалната му регистрация, а от изрично 

упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа 

всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и 

изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише 

офертата и да представлява участника в процедурата. Когато 

завeреното пълномощно е изрично за участие в настоящата процедура 

се представя в оригинал, когато е общо за участие в различни 

процедури се представя в заверено от участника копие. Заверено 
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пълномощно се представя и в случаите, когато участникът е 

обединение и в представеното споразумение за неговото учредяване 

няма определено лице, което да представлява обединението.5. 

Декларация за съгласие от подизпълнител/ите (ако се ползват такива)  

- по образец в оригинал;6. Технически възможности и квалификация - 

изискуеми документи:Всеки участник следва да представи данни, 

удостоверяващи наличието на необходимия технически капацитет и 

квалификация за изпълнение на поръчката:6.1. Декларация-списък на 

изпълнени  услуги, еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване 

на офертата, в която се посочва стойността им в лева, дати и 

срокове на изпълнение и клиентите по образец (оригинал). Участникът 

следва да е изпълнил минимум една услуга еднаква или сходна с 

предмета на поръчката;Към декларацията участникът представя 

доказателство за извършената услуга под формата на удостоверение, 

издадено от получателя или от компетентен орган или чрез посочване 

на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

услугата.Забележка: Под дейности, сходни с предмета на поръчката се 

разбират: Извършване на услуги, свързани с икономически, пазарни и 

регионални анализи.6.2. Декларация - Списък на експертите на 

участника (свободен формат на текстово оформяне), които ще бъдат 

ангажирани при изпълнение на поръчката. В случай, че участникът е 

обединение, документите по т. 6, доказващи техническа възможност за 

изпълнение на поръчката се представят само за участниците, чрез 

които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор.7. Техническо предложение (оригинал) – представя се по 

образец, изготвено съгласно изискванията, посочени в документация 

за участие към Публичната покана.  8 . Ценово предложение, 

попълнено по образец (оригинал) –, спазвайки изискванията на  

документация за участие към Публичната покана. Забележка: Всички 

документи да бъдат представени в оригинал или в заверено от 

участника копие. Документите, представени на чужд език се 

представят и в превод. Настоящата Публична покана  и документацията 

към нея е публикувана в "Профил на купувача" на адрес 

www.mi.government.bg 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 20/11/2015 дд/мм/гггг
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