
Партида: 01050 РЕШЕНИЕ (версия 4)

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-16-1041   от 29/07/2013 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: РД-16-1041 от дата 29/07/2013

Коментар на възложителя:
Уникален номер на обществената поръчка в регистъра на 

обществените поръчки: 01050-2013-0014

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 1052 България

За контакти Телефон
Дирекция "Туристическа политика" 032 347506

Лице за контакт
Ива Якимова

Електронна поща 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 профила на купувача:
www.mi.government.bg.

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

Б) ЗА ПРОМЯНА

Информацията е за целите на:

извършване на промяна/техническа редакция

добавяне на допълнителна информация

II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

II.1) Обект на поръчката

Строителство

Доставки

Услуги

II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление)

«Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в 

България и оценка на ефективността на националния маркетинг»

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)
Предмет на настоящата обществена поръчка е: «Комуникационна 

кампания за насърчаване на вътрешния туризъм в България и оценка 

на ефективността на националния маркетинг», която се реализира 

по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., при 

следните обособени позиции: Обособена позиция №1: „Анализ на 

причините за пътуванията на българи в чужбина и в страната” по 

проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния 

туризъм в Република България”; Обособена позиция №2: 

„Интегрирана комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния 

туризъм” по проект „Комуникационна кампания за насърчаване на 

вътрешния туризъм в Република България”; Обособена позиция №3: 

„Мониторинг на ефективността от маркетинговите дейности по 

проект „Комуникационна кампания за насърчаване на вътрешния 

туризъм в Република България””; Обособена позиция №4: „Оценка на 

ефективността на националния маркетинг през 2012 и 2013 г.” по 
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проект „ Маркетингови проучвания, анализи и методики и оценка на 

ефективността на националания маркетинг, изготвяне и 

актуализиране на стратегии”.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното  

обявление)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79311000

Доп. предмети 79311200

71620000

72316000

79341400

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

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

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Процедурата е открита с решение

Номер: РД-16-955   от 15/07/2013 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя  

(както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)

III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)

SIMAP

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата ''Електронен подател''

Година и номер на документа в РОП:  2013-550441

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОВ: 2013/S138-239931 от 15/07/2013 дд/мм/гггг

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 01050-2013-

0014(nnnnn-yyyy-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за  

поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки:  

550441

(Ако в поле ІII.4.3 е избрано ''решение и обявление'' се посочва номерът на обявлението в  

РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 15/07/2013 дд/мм/гггг

IV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Чл. 27а, ал.3 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.2 от ЗОП

Чл. 27а, ал.8, т.1 от ЗОП Чл. 27а, ал.9, т.3 от ЗОП
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Чл. 27а, ал.8, т.2 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.1 от ЗОП

Чл. 27а, ал.9, т.1 от ЗОП Чл. 27б, ал.2, т.2 от ЗОП

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

(в приложимите случаи, за да уточните частта от текста или датите за добавяне или  

коригиране, моля винаги указвайте съответния раздел и номер на параграф на  

оригиналното обявление)

V.1)

Промяна в първоначалната информация, подадена от възложителя

Публикувани в Официален вестник на ЕС данни, които не съответстват на  

първоначалните, подадени от възложителя

И двете

V.2)

В оригиналното обявление

В съответстващата документация за участие (за допълнителна информация моля  

направете справка със съответната документация за участие)

И двете (за допълнителна информация моля направете справка със съответната  

документация за участие)

V.3)

В решението за откриване

V.4) Текст за коригиране в решението за откриване (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

V.5) Текст за коригиране в оригиналното обявление (в приложимите случаи)

Номер и наименование  

на полето,  

съдържанието на което  

трябва да се промени:

Вместо: Да се чете:

поле ІІІ.1.2) Основни 

финансови условия и  

начини на плащане и/или  

позоваване на

разпоредбите, които ги  

уреждат:

І.Финансирането ще бъде  

осигурено по Оперативна  

програма „Регионално  

развитие” 2007-2013 г.,  

съфинансирана от  

Европейския съюз чрез  

Европейския Фонд за  

Регионално Развитие.

ІІ.Възнаграждението се  

заплаща от възложителя за  

предоставената

услуга, както следва (за  

обособенa позициия № 2) :

1. Авансово плащане в размер  

на 20 % (двадесет процента)  

от

цената по договора, в срок до  

30 дни от сключване на  

договора и

издадена оригинална фактура  

от страна на изпълнителя.

2. Междинно плащане в  

размер на 30 % (тридесет  

І.Финансирането ще бъде  

осигурено по Оперативна  

програма „Регионално  

развитие” 2007-2013 г.,  

съфинансирана от  

Европейския съюз чрез  

Европейския Фонд за  

Регионално Развитие.

ІІ.Възнаграждението се  

заплаща от възложителя за  

предоставената

услуга, както следва (за  

обособенa позициия № 2) :

1. Авансово плащане в размер  

на 20 % (двадесет процента)  

от цената по договора, в срок  

до 30 дни от сключване на  

договора и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

2. Междинно плащане в  

размер на 30 % (тридесет  

процента) от цената по  
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процента) от

цената по договора, в срок до  

30 дни от подписване на  

приемо-предавателен  

протокол за приемане без  

възражения на извършените  

дейности през първите пет  

месеца от сключване на  

договора, след

представен междинен  

доклад/анализ и и представена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

3. Окончателно плащане в  

размер на 50 % (петдесет  

процента) от

цената по договора след  

приемане на окончателния  

доклад/анализ

за изпълнението на договора и  

представяне на подписан  

Приемо -

предавателен протокол за  

цялостно изпълнение на  

задълженията по

договора, и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

ІІІ.Възнаграждениетото се  

заплаща от възложителя за  

предоставената услуга, както  

следва (за обособени  

позициии № 1, № 3 и № 4) :

1. Авансово плащане в размер  

на 20 % (двадесет процента)  

от от цената по договора, в  

срок до 30 дни от сключване  

на договора и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

2. Окончателно плащане в  

размер на 80 % (осемдесет  

процента) от цената по  

договора, след приемане на  

окончателния доклад за  

изпълнението на договора и  

представяне на подписан  

Приемо -предавателен  

протокол за цялостно  

изпълнение на задълженията  

по

договора и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

договора, в срок до 30 дни от  

подписване на приемо-

предавателен протокол за  

приемане без възражения на  

извършените дейности през  

първите пет месеца от  

сключване на договора, след

представен междинен  

доклад/анализ и и представена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.  

3. Окончателно плащане в  

размер на 50 % (петдесет  

процента) от цената по  

договора, в срок до 30 дни  

след приемане на  

окончателния доклад/анализ

за изпълнението на договора и  

представяне на подписан  

Приемо -

предавателен протокол за  

цялостно изпълнение на  

задълженията по

договора, и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

ІІІ.Възнаграждениетото се  

заплаща от възложителя за  

предоставената услуга, както  

следва (за обособени  

позициии № 1, № 3 и № 4) :

1. Авансово плащане в размер  

на 20 % (двадесет процента)  

от цената по договора, в срок  

до 30 дни от сключване на  

договора и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

2. Окончателно плащане в  

размер на 80 % (осемдесет  

процента) от цената по  

договора, в срок до 30 дни  

след приемане на  

окончателния доклад за

изпълнението на договора и  

представяне на подписан  

Приемо -предавателен  

протокол за цялостно  

изпълнение на задълженията  

по договора и издадена  

оригинална фактура от страна  

на изпълнителя.

поле ІІІ.2.1) Лично При участници обединения – При участници обединения –
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състояние на  

икономическите  

оператори, включително  

изисквания във връзка с  

вписването в  

професионални или  

търговски регистри

договор за създаване на  

обединение, подписан от  

лицата в обединението, който  

задължително се посочва  

представляващият  

обединението

договор за създаване на  

обединение, подписан от  

лицата в обединението, в  

който се посочва  

представляващият  

обединението. В случай, че в  

договора не е посочен  

представляващият,  

участниците освен договора  

представят и документ,  

подписан от лицата в  

обединението, в който  

задължително се посочва  

представляващият.

поле ІІІ.2.1) Лично 

състояние на  

икономическите  

оператори, включително  

изисквания във връзка с  

вписването в  

професионални или  

търговски регистри

15. Декларация за липса на  

обстоятелствата по Регламент  

(ЕО, Евратом) № 1605/2002;  

16. Декларация относно  

предоставяне на информация.

15. Декларация относно  

предоставяне на информация.

поле VI.3)  

«Допълнителна  

информация», т. ІІ. 

«Допълнение към т.  

ІV.2.1. «Критерий за  

възлагане»

1. Подпоказателите на  

показателя "Качество на  

техническо предложение" за  

обособени позиции № 1, № 3 и  

№ 4 са "Предлаган подход за  

изпълнението" с тежест 25 % в  

общата оценка на офертите,  

"Организация на  

изпълнението" с тежест 25 % в  

общата оценка на офертите,  

"Контрол и отчетност на  

изпълнението" с тежест 25 % в  

общата оценка на офертите,  

"Управление на риска " с  

тежест 25 % в общата оценка  

на офертите

1. Подпоказателите на  

показателя "Качество на  

техническо предложение" за  

обособени позиции № 1, № 3 и  

№ 4 са "Предлаган подход за  

изпълнението" с тежест 25 т.,  

"Организация на  

изпълнението" с тежест 25 т.,  

"Контрол на изпълнението и  

управление на риска " с  

тежест 25 т.

поле VI.4.3)  „Служба, от  

която може да бъде  

получена информация  

относно подаването на  

жалби”

факс 032 347513 факс 02 9872190;  032 347512

приложение Б  

„Информация относно  

обособените позиции”, по  

обособена позиция № 2, в  

поле 5) „Допълнителна  

информация относно  

обособените позиции”, т.  

2

2. Подпоказателите на  

показателя "КАЧЕСТВО НА  

ПРЕДЛОЖЕНА  

КОНЦЕПЦИЯ" за обособена  

позиция № 2 са Подпоказател  

1 "концепция и обосновка на  

избрания комуникационния  

микс, като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта", която  

включва следните параметри:  

2. Подпоказателите на  

показателя "КАЧЕСТВО НА  

ПРЕДЛОЖЕНА  

КОНЦЕПЦИЯ" за обособена  

позиция № 2 са Подпоказател  

1 "концепция и обосновка на  

избрания комуникационния  

микс, като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта", която  

включва следните параметри:  
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"Анализ на целевите групи,  

SWOT анализ на пазара", с  

тежест 10% в общата оценка;  

"криейтив" с тежест 10 % в  

общата оценка; "обосновка на  

избрания комуникационен  

микс", с тежест 10% в общата  

оценка; "план на дейностите  

по оценка на ефективността",  

с тежест 10% от общата  

оценка; "допълнителни  

инструменти в  

комуникационния микс, освен  

посочените в  

документацията", с тежест 10  

% в общата оценка.  

Подпоказател 2: "криейтив на  

кампанията – като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта.", със  

следните параметри: "визия", с  

тежест 10% в общата оценка;  

"дизайн", с тежест 10% в  

общата оценка; "послание", с  

тежест 10% в общата оценка.  

Подпоказател 3: "план на  

кампанията по дейности/  

съответно ПР, реклама в

електронни медии в т.ч. нови  

и онлайн, печатна реклама,  

външна реклама– като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта.", с  

тежест 20% в общата оценка.

"Анализ на целевите групи,  

SWOT анализ на пазара", с  

тежест 10т. в общата оценка;  

"криейтив" с тежест 10т. в  

общата оценка; "обосновка на  

избрания комуникационен  

микс", с тежест 10т. в общата  

оценка; "план на дейностите  

по оценка на ефективността",  

с тежест 10т. от общата  

оценка; "допълнителни  

инструменти в  

комуникационния микс, освен  

посочените в  

документацията", с тежест  

10т. в общата оценка.  

Подпоказател 2: "криейтив на  

кампанията – като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта.", със  

следните параметри: "визия", с  

тежест 10т. в общата оценка;  

"дизайн", с тежест 10т. в  

общата оценка; "послание", с  

тежест 10т. в общата оценка.  

Подпоказател 3: "план на  

кампанията по дейности/  

съответно ПР, реклама в  

електронни медии в т.ч. нови  

и онлайн, печатна реклама,  

външна реклама– като част от  

техническата оферта за  

изпълнение на проекта.", с  

тежест 20т. в общата оценка.

V.6) Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление (в  

приложимите случаи)

Място на датите, които трябва да бъдат  

променени:

Вместо: Да се чете:

V.7) Адреси, които трябва да бъдат коригирани (в приложимите случаи)

V.8) Текст, който трябва да се добави в оригиналното обявление (в приложимите  

случаи)

Номер и наименование на  

полето, което ще се допълва  

(частта от текста, която трябва  

да се добави):

Текст, който трябва да се добави:

V.9) Друга допълнителна информация (в приложимите случаи)
1. В Методиката за оценка, част от документацията за участие, в 

т. 3.2.2. е допусната техническа грешка, като при разясненията 

относно формулата за изчисляване на крайната обща оценка е 

направена препратка към т. 2.2.1. Текста "т.2.2.1", следва да се 

чете "т.3.2.1". По аналогичен начин, в т. 4.2.2. от Методиката 

за оценка, е допусната техническа грешка, като при разясненията 

относно формулата за изчисляване на крайната обща оценка е 
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направена препратка към т. 2.2.1. Текста "т.2.2.1", следва да се 

чете "т.4.2.1".

2. В чл. 3, ал. 3, т. 3 по обособена позиция № 1 и чл. 3, ал. 3, 

т. 2  по обособени позиции № 1, 3 и 4, от  проекта на договор, 

част от документацията за участие е допусната техническа грешка, 

като текстът "съгласно чл. 13, ал. 2", да се чете "съгласно чл. 

12, ал. 2". 

3. Промените, направени в обявлението за настоящата поръчка се 

отнасят и за съдържанието на документацията.

VI: ОБЖАЛВАНЕ

VI.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.

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

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Този документ е създаден в рамките на проекти „Комуникационна 

кампания за насърчаване на вътрешния туризъм

в Република България” по договор BG161PO001/3.3-01/2008/001-11 и 

проект „Маркетингови проучвания, анализи и

методики и оценка на ефективността на националания маркетинг, 

изготвяне и актуализиране на стратегии”, по

договор BG 161PO001/3.3-01/2008/001-10, които се осъществяват с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма

„Регионално развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския фонд за регионално развитие.

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от 

МИЕ и при никакви обстоятелства не може да се

счита, че този документ отразява официалното становище на 

Европейския съюз и Управляващия орган.

VIII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 29/07/2013 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Драгомир Стойнев

Длъжност:
Министър на икономиката и енергетиката
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