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Деловодна информация

Партида на възложителя: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енергетиката

Изходящ номер: 12-00-687 от дата 12/07/2013

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1050 България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Туристическа политика" 032 347506; 032 347528

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ива Якимова и Гергана Ракова

E-mail Факс
i.yakimova@mee.government.bg 02 9872190; 032 347512

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):

www.mi.government.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
"Изготвяне на Концепция за туристическо райониране на България"

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 71620000

Доп. предмети 79342000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
При изпълнение на обществената поръчка е необходимо да се 

изпълнят следните дейности:

1. Определяне на основните изисквания към туристическите райони

2. Анализ на съществуващи схеми на туристическото райониране

3. Анализ на териториалния обхват на естествено формирали се 

пространствени туристически образувания

4. Изготвяне на проект на концепция за туристическо райониране 

на България

5. Изготвяне на програма за реализация на Концепцията за 

туристическо райониране

6. Консултиране с ключови заинтересовани

7. Изготвяне на окончателен проект на Концепция за 

туристическото райониране

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Изпълнителят на поръчката следва да изпълни дейностите, 

посочени в т. "Количество или обем" от настоящата покана. 2.В 

процедурата могат да участват български и чуждестранни физически 

или юридически лица,както и техни обединения,които отговарят на 

изискванията, предвидени в ЗОП,изискванията на 

Възложителя,посочени в документацията за участие.3.Участникът 

следва да има реализиран оборот от сходни с предмета на 

поръчката услуги за последните 3 (три) приключили финансови 

години (2010, 2011 и 2012г.), не по-малко от 120 000 лв. /сто и 

двадесет хиляди лева/. Под оборот „сходен” с предмета на 

поръчката следва да се разбира оборот от предоставяне на услуги 

за извършване на анализи, изготвяне на концепции и стратегически 

документи в областта на туризма, както и по-общи социално 

икономически анализи, концепции, стратегии и програми, които 

включват и развитието на туризма. 4.В процедурата могат да 

участват лица, които за последните три години, считано до срока 

за подаване на оферти, имат опит в изпълнението на минимум един 

договор за услуги с предмет, сходен с предмета на поръчката. Под 

„сходен предмет” се разбира изпълнение на договори за дейности, 

свързани с предоставяне на услуги за извършване на анализи, 

изготвяне на концепции и стратегически документи в областта на 

туризма, както и по-общи социално икономически анализи, 

концепции, стратегии и програми, които включват и развитието на 

туризма.

Например договори за:1/ Анализи на развитието на туризма в 

териториален аспект, в т.ч. изготвяне на пространствени 

типологии и схеми на райониране;2/ Маркетингови анализи и 

стратегии в областта на туризма, включващи териториални аспекти; 

3/ Социално-икономически анализи, концепции и стратегии, 

включващи и анализ на туристическото развитие в териториален 

аспект; 4/ Анализи и оценки на или разработване на концепции и 

нормативни актове, свързани с организационни структури в 

туризма, в т.ч. по-специално на организации за управление на 
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дестинациите. 5.Участникът трябва да разполага с екипът, който 

да включва минимум следните експерти: 5.1. Кючов експерт 

„Ръководител на екипа”, който да отговоря на следните 

изисквания:•Висше образование, минимум образователно-

квалификационна степен „магистър” в някоя от следните области: 

туризъм, география, териториално устройство и градоустройство, 

маркетинг, публична администрация или еквивалентна. Притежаващ 

диплома за завършено висше образование от акредитирано българско 

висше учебно заведение или от чуждо такова, призната от 

българската страна;•Най-малко 7 /седеем/ години общ 

професионален стаж;•Най-малко 5 /пет/ години опит в ръководство 

на проекти, сходни с предмета на настоящата поръчка. 5.2. Ключов 

експерт „Териториален анализ и туристическо райониране”:•Висше 

образование, минимум образователно-квалификационна степен 

„магистър” в някоя от следните области: туризъм, география, 

териториално устройство и градоустройство, икономика, маркетинг 

или еквивалентна. Притежаващ диплома за завършено висше 

образование от акредитирано българско висше учебно заведение или 

от чуждо такова, призната от българската страна;•Най-малко 

5 /пет/ години опит в научни и приложни разработки в областта на 

туристическото райониране и/или анализ на туристическото 

развитие в териториален аспект.5.3. Ключов експерт „Консултиране 

със заинтересованите”.•Висше образование, минимум образователно-

квалификационна степен „магистър” в някоя от следните области: 

туризъм, публична администрация, маркетинг, връзки с 

обществеността, социология или еквивалентна. Притежаващ диплома 

за завършено висше образование от акредитирано българско висше 

учебно заведение или от чуждо такова, призната от българската 

страна;•Най-малко 5 /пет/ години опит в организиране на 

консултации и проучване на мнението на заинтересованите.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Съответствие на техническото предложение с Техническата 

спецификация и разбиране за целите на поръчката, с относителна 

тежест 10%; 

2. Методология за изпълнение на дейностите, с относителна тежест 

40%; 

3.График на дейностите, човешки ресурси и управление на риска,  

с относителна тежест 10 %; 

4. Обща цена за изпълнение на поръчката, с относителна тежест 

40%.

Срок за получаване на офертите

Дата: 01/08/2013 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:

Участникът следва да представи следните документи: 1.Оферта 

попълнена по образец. 2.Списък на документите, съдържащи се в 

офертата (оригинал), подписан от представляващия участника. 

3.Документ за регистрация на участника или единен 

идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър за участник юридическо лице или едноличен търговец, а 
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когато участник е физическо лице – заверено копие от документ за 

самоличност. 4.Документ за учредяване на обединение, когато 

участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан от 

лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващият. 5.Нотариално заверено пълномощно на лицето 

подписващо офертата. 6.Декларация за отсъствие на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а - д” от ЗОП; 

7.Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. 8.Декларация, че 

участникът няма да ползва/ще ползва подизпълнител. Когато се 

ползват подизпълнители, следва да се представят и следните 

документи: 8.1.Декларация - списък с данни за подизпълнители, 

както и за вида и дела на тяхното участие в изпълнение на 

поръчката. 8.2. Декларация за съгласие за участие при изпълнение 

на поръчката. 9.Декларация-справка по чл. 50, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

за оборота от сходни с предмета на поръчката услуги за 

последните 3 (три) приключили финансови години (2010, 2011 и 

2012г.). 10.1.Списък–Декларация за изпълнени договори-представя 

се по образец, съдържащ информация за договори, с предмет, 

сходен с предмета на поръчката, изпълнени  от участника през 

последните три години, считано до датата на подаване на 

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

срокове на изпълнение и клиентите. Участникът следва да е 

изпълнил минимум един договор за услуги с предмет, сходен с 

предмета на поръчката.

Под „сходен предмет” се разбира изпълнение на договори за 

дейности, свързани с предоставяне на услуги за извършване на 

анализи, изготвяне на концепции и стратегически документи в 

областта на туризма, както и по-общи социално икономически 

анализи, концепции, стратегии и програми, които включват и 

развитието на туризма. 10.2.Към списъка задължително се прилагат 

заверени от участника копия на препоръки за добро изпълнение на 

договорите, посочени в списъка, издадени от клиентите. 11.Списък 

на експертите от екипа, посочен от участника, отговорни за 

изпълнението на поръчката, включващ всички експерти, съдържащ 

информация за изискуемия опит, образование и професионална 

квалификация на лицата. 12.Професионални автобиографии на всеки 

от експертите, в които се описва притежаваният опит и 

квалификации. 13.Декларации, с които всеки от експертите 

декларира ангажираност в изпълнението на поръчката, за 

принадлежност и наличност за целия период на проекта. 

14.Документи, доказващи изискуемото образование, опит и 

квалификация на ключовите експерти от екипа - дипломи, 

сертификати, копия от трудова /осигурителна книжка/, 

референции/препоръки и/или други документи, доказващи по 

безспорен начин фактите от професионалната автобиография. 

15.Техническо предложение за изпълнение на поръчката; 16.Ценово 

предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, 

поставен в плика с офертата.

Документацията за участие е публикувана на интернет адрес: 

www.mi.government.bg, в рубрика "Обяви и търгове".
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 01/08/2013 дд/мм/гггг
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