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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Държава
София 1052 България

За контакти Телефон
Дирекция "Малки и средни 

предприятия и иновации

02 9407567; 02 9407249

Лице за контакти
Емилия Радева, Стефан Узунов

Електронна поща Факс
e.radeva@mee.government.bg 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://www.mi.government.bg/bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c39-1.html

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)
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Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
“Извършване на три проучвания на територията на Южна България 

(включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково)” по 

следните теми:

Проучване 1: “Анализ на наличната специализация и квалификация на 

човешките ресурси в обособените крайгранични области”.

Проучване 2. “Анализ на професиите и бизнес дейностите в 

обособените крайгранични области, както и за възможностите за 

стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции“.

Проучване 3. “Анализ на потребностите на малките и средни 

предприятия  от специалисти и управленски кадри (количествени и 

качествени) в обособените крайгранични области”.

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No 10

(Относно категориите услуги  

1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)
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Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

Благоевградска 

област, Смолянска 

област, Хасковска 

област и Кърджалийска 

област

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG4

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един  изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато е  

приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Министерство на икономиката и енергетиката е партньор по проект 

„Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висше 

образование и предприемачеството”, съфинансиран от Европейската 

програма за териториално сътрудничество „Гърция-България 2007 г.-

2013 г.”

Проектът предвижда прилагане на пaкет от мерки, които ще доведат до 

повишаване на самостоятелната заетост и интеграцията в пазара на 

труда на около 200 младежи от региона, както и развитието на 

потенциала на региона на базата на конкурентоспособността, 

производителността и иновациите.

Разнообразните мерки ще използват ценния научен потенциал на двете 

страни и ще допринесе за взаимния обмен на квалифициран персонал, 

подобряването на конкурентоспособността на двете икономики, 

устойчивото развитие на двата региона и засилването на регионалното 

им сближаване. 

Основната цел на обществената поръчка е да се разбере какви са 

наличните специалисти по професии и какви икономически дейности се 
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развиват в района. Наред с това трябва да се изследват и нуждите на 

предприятията от специалисти и нуждите от нови стартиращи 

предприятия в региона, във връзка с фирмиралите се пазарни 

тенденции.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79310000

Доп. предмети 79311300

79312000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции  

използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените  

позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

“Извършване на три проучвания на територията на Южна България 

(включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково)” по 

следните теми с максимални стойности на всяко проучване:

Проучване 1: “Анализ на наличната специализация и квалификация на 

човешките ресурси в обособените крайгранични области” - 24 936.00 

лв.

Проучване 2. “Анализ на професиите и бизнес дейностите в 

обособените крайгранични области, както и за възможностите за 

стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции“ -23 470.00 лв.

Проучване 3. “Анализ на потребностите на малките и средни 

предприятия  от специалисти и управленски кадри (количествени и 

качествени) в обособените крайгранични области” -26 078.00 лв.

Оферти с цени над прогнозната стойност, няма да бъдат разглеждани.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 74484.00   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:
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след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и ________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  90  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в размер на 1% от максималната стойност на 

обществената поръчка или 745 лева

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните  

разпоредби, които ги уреждат:

Чл. 3 от приложения проект на договор

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването им  

в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Оферта на участника, попълнена по образец;

Документ за регистрация на участника: заверено от участника копие 

от документа за регистрация или единен идентификационен код, 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът 

е юридическо лице или едноличен търговец; заверено от участника 

копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо 

лице. 

Удостоверение за актуално състояние (заверено копие) – изисква се, 

ако участниците са юридически лица или еднолични търговци и не са 

посочили ЕИК. 
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Чуждестранните юридически лица представят извлечение от съдебен 

регистър или  съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен 

или административен орган в държавата, в която са установени. 

Обединенията представят такива удостоверения за всички лица, 

включени в обединението, в случай, че не са посочили ЕИК..

Документът следва да бъде издаден не по-рано от 3 (три) месеца 

преди датата на представяне на офертата за участие в откритата 

процедура. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнител 

удостоверението за актуално  състояние  се представя за всеки от 

подизпълнителите, ако не е посочил ЕИК.

Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т.2 и 

т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените 

поръчки

Декларация за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 

т. 4 и т. 5 от ЗОП

Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП

Декларация за приемане на условията по проекта на договор

Списък с данни за подизпълнител/и (ако се ползват такива), както и 

декларация, подписана от управителя, съответно от 

представляващия/представляващите подизпълнителя за съгласие за 

участие като подизпълнител на съответния участник, при изпълнение 

на поръчката 

Изрично пълномощно в случай, че участникът се представлява от лице, 

различно от законния му представител – оригинал или заверено копие. 

Документ, доказващ внасянето на гаранцията за участие

Списък на документите, съдържащи се в плик № 1, подписан и 

подпечатан от участника, поставен в началото на офертата.

Техническото предложение с подробно описание на начина за 

изпълнение на поръчката, попълнена по образец

Предлаганата за изпълнението на поръчката цена, попълнена по 

образец

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Декларация -справка по чл. 50, 

ал. 1, т. 3 от ЗОП за общия 

оборот и за оборота на услуги, 

сходни с предмета на поръчката 

за последните три години в 

зависимост от датата, на която 

Минимални изисквания за 

икономическото и финансовото 

състояние на участника

Общият оборот на участника за 

последните три години в 

зависимост от датата, на която 
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участникът е учреден или е 

започнал дейността си по 

образец.

Когато участникът предвижда 

участие на подизпълнители, 

горните документи се представят 

за всеки от тях.

Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е 

юридическо лице, горните 

документи се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, 

чрез което участникът ще доказва 

съответствието си с критериите 

за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 

от ЗОП.

участникът е учреден или е 

започнал дейността си, трябва да 

бъде не по-малко от 100 000 (сто 

хиляди) лева.

Оборотът от доставки, сходни с 

предмета на поръчката общо за 

последните три три години в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е 

започнал дейността си,  трябва 

да бъде не по-малък от 50 000 

лева.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Декларация-справка, съдържаща 

списък на основните договори за 

услуги, изпълнени през 

последните три години в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е 

започнал дейността си, 

включително стойностите, датите 

и възложителите, по образец. 

Минимални изисквания за 

техническите възможности и 

квалификацията на участника:

Участникът трябва да е изпълнил 

през последните три години в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е 

започнал дейността си, 

самостоятелно или в 

партньорство, минимум 1 договор, 

сходен с предмета на поръчката.

Под сходен предмет Възложителят 

разбира договори за извършване 

на услуги, свързани с 

икономически и пазарни анализи.

Участникът трябва да предостави 

стойностите, датите и 

възложителите по договорите, по 

образец към настоящата 

документация.

Когато участникът предвижда 

участие на подизпълнители, 

Участникът чрез предложения  

екип трябва да е изпълнил през 

последните три години в 

зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е 

започнал дейността си, 

самостоятелно или в 

партньорство, минимум 1 договор, 

сходен с предмета на поръчката. 

Под сходен предмет Възложителят 

разбира договори за извършване 

на услуги, свързани с 

икономически и пазарни анализи.

истически изследвания и 

икономически анализи;

Екипът за изпълнение на всяко 

проучване трябва да включва 

минимум трима експерти – ключов 

експерт (ръководител на 

проучването)  и двама 

специалисти при следните 

изисквания:

Квалификации и умения

•Висше образование  в някоя от 

областите: икономическа, 

инженерна или хуманитарна. 

•Добри комуникативни умения. 

•Компютърна грамотност.

Общ професионален опит

•За ключовия  експерт – участие 

в реализацията на минимум три 
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изискванията към тях се прилагат 

съобразно вида и дела на тяхното 

участие, като  горните документи 

се представят за всеки от тях.

Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е 

юридическо лице, горните 

документи се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, 

чрез което участникът ще доказва 

съответствието си с критериите 

за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 

от ЗОП.

Участникът трябва да докаже, че 

разполага с необходимите 

специалисти за предоставяне на 

услугите, необходими за 

качественото изпълнение на 

поръчката като представя Списък 

на екипа от експерти, които ще 

отговарят за изпълнението на 

поръчката и копия на сключените 

договори с тях ( при 

необходимост - със заличени 

конфиденциални  данни). Екипът 

за изпълнение на всяко проучване 

трябва да включва минимум трима 

експерти – ключов експерт 

(ръководител на проучването)  и 

двама специалисти при следните 

изисквания:

Квалификации и умения

•Висше образование  в някоя от 

областите: икономическа, 

инженерна или хуманитарна. 

•Добри комуникативни умения. 

•Компютърна грамотност.

Общ професионален опит

•За ключовия експерт – участие в 

реализацията на минимум три 

проекта, свързани с 

пазарни/регионални проучвания.

•За специалистите - участие в 

реализацията на минимум един 

проект, свързан с 

пазарни/регионални проучвания.

За доказване на квалификацията и 

опита експертите следва да 

представят:

•Автобиография;

проекта, свързани с 

пазарни/регионални проучвания.

•За специалистите - участие в 

реализацията на минимум един 

проект, свързан с 

пазарни/регионални проучвания.
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•Към автобиографията всеки 

експерт представя декларация, с 

която декларира, че ще бъде 

преимуществено и изцяло 

ангажиран с дейностите по 

изпълнение на поръчката за целия 

срок на изпълнение на договора;

•Диплома за завършено 

образование;

                Референции, 

препоръки и/или копие на 

трудова/служебна книжка и/или 

друг документ, удостоверяващ 

професионален и специфичен опит.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации на  

лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят  

оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________
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Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на договарянето  

или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог). В  

процедурата ще се използват етапи за постепенно намаляване на броя на  

обсъжданите предложения или на договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната тежест  

не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за представяне  

на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

1 Технически показател - С1, формиран  на база 

степента на изпълнение  на специфицирани дейности за 

отделните  проучвания   

60

2 Финансов показател-С2,  формиран на база 

предложената цена за изпълнение на поръчката 

40

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

УНП: 5a981863-82d2-4a44-9af8-0bb8aea989cb 10



Партида: 01050 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

Дата: 02/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 09/04/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за  

участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   60  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 10/04/2014 дд/мм/гггг Час: 14:00

Място (когато е приложимо): Административната сграда на Министерство на икономиката и  

енергетиката, гр. София, ул."Славянска"  N 8

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е  

приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и на 

юридически лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:
„Транснационална инициатива за подпомагане на завършилите висше 

образование и предприемачество”, съгласно Партньорско споразумение 

от 11.10.2013 г. между Министерство на Македония и Тракия  и 

Министерство на икономиката и енергетиката на Република България, 

който се осъществява с финансовата подкрепа на ОП „Европейско 

териториално сътрудничество” България – Гърция (2007 - 2013 г.)
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VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул."Витоша" 18

Град Пощенски код Държава
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гр.София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 11/03/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за състезателен  

диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование
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Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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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:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: РД-16-332   от 11/03/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM,  

до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата  

Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енергетиката

Изходящ номер: xxx от дата 11/03/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Държава
София 1050 България

За контакти Телефон
Дирекция "Малки и средни 
предприятия и иновации"

02 9407567

Лице за контакт
Емилия Радева, Стефан Узунов

Електронна поща Факс
e.radeva@mee.government.bg 02 9872190

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
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Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg/bg

Адрес на профила на купувача:
http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c39-1.html

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на природен  

газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на въглища  

или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
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III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог /  

на конкурса за проект

“Извършване на три проучвания на територията на Южна България 
(включва области Благоевград, Смолян, Кърджали и Хасково)” по 
следните теми:

Проучване 1: “Анализ на наличната специализация и квалификация на 
човешките ресурси в обособените крайгранични области”.

Проучване 2. “Анализ на професиите и бизнес дейностите в 
обособените крайгранични области, както и за възможностите за 
стартиране на нов бизнес, пазарни тенденции“.

Проучване 3. “Анализ на потребностите на малките и средни 
предприятия  от специалисти и управленски кадри (количествени и 
качествени) в обособените крайгранични области”.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план за  

действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и системи  

за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
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Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура
Възложителят по чл.7, т.1 от ЗОП взема решение  за възлагане на 
обществена поръчка чрез открита и ограничена процедура винаги, 
когато не са налице условията за провеждане на състезателен диалог 
или процедура на договаряне.   

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка  

или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул."Витоша" N 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9356113
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Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 11/03/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Владимир Теофилов Туджаров

Длъжност:
Главен секретар на Министерствo на икономиката и енергетиката, 
упълномощен със Заповед N РД-16-811/10.06.2013г на министъра на 
икономиката и енергетиката
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