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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: 01050

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-734 от дата 24/04/2012

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1000 България

Място/места за контакт Телефон
Дирекция "Туристическа политика" 02 9407602

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Евгени Спасов

E-mail Факс
e.spasov@mee.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

mee.governmet.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Организиране и провеждане на срещи и мероприятия за публичност 

в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за 

Дунавския регион”, съ-финансирани от ЕК по проект „Техническа 

помощ за координаторите” на приоритетни области” при следните 

обособени позиции:

Позиция 1: „Среща на Ръководната група на Приоритетна област 3 

на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Позиция 2: „Организиране и провеждане на тематични семинари в 

рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за 

Дунавския регион” 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79951000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Обособена позиция 1: „Среща на Ръководната група на Приоритетна 

област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Прогнозна стойност:4 889.58 лв. без ДДС. 

Организиране и провеждане на среща на Ръководната група на 

Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма и 

контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион. 

Дата на изпълнение: 15.05.2012 г.

Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на тематични 

семинари в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС 

за Дунавския регион”

Прогнозна стойност: 39116.80 лв. без ДДС. 

Дейност 1 по Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на 

еднодневен тематичен семинар по одобрените цели на Приоритетна 

област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Прогнозна стойност за дейността: 15 646.64 лв. без ДДС.

Организиране и провеждане на еднодневен тематичен семинар (по 

Целите) на Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма 

и контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион.

Срок за изпълнение: 31.10.2012 г.

Дейност 2 по Обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на 

двудневен тематичен семинар по одобрените цели на Приоритетна 

област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион”

Прогнозна стойност за дейността: 23 469.96 лв. без ДДС.

Организиране и провеждане на двудневен тематичен семинар (по 

Целите) на Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма 

и контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион.

Срок за изпълнение: 31.05.2013 г.

Прогнозна стойност

(в цифри): 44006.18   Валута: BGN

Място на извършване

гр. София код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
По обособена позиция 1: „Среща на Ръководната група на 

Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС за Дунавския регион” 

изпълнителят трябва да извърши следните дейности:

- Организиране на среща на Ръководната група на Приоритетна 

област „Насърчаване на културата, туризма и контактите между 

хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския регион;

- Отразяване на събитието в медиите (електронни и печатни);

- Изготвяне на публикации за уеб-страницата на Възложителя;

- Представяне на обобщен доклад за отразяването на събитието в 

медиите (прес-клипинг).

По обособена позиция 2: „Организиране и провеждане на тематични 
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семинари в рамките на Приоритетна област 3 на Стратегията на ЕС 

за Дунавския регион”  изпълнителят трябва да извърши следните 

дейности:

По Дейност 1:„Организиране и провеждане на еднодневен тематичен 

семинар по одобрените цели на Приоритетна област 3 на 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион”:

- организиране на еднодневен тематичен семинар, свързан с Целите 

на Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма и 

контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион;

- осигуряване на нощувки за до 8 лектори;

- предлагане на настаняване за до 100 участници;

- отразяване на събитието в медиите (електронни и печатни);

- изготвяне на публикации за уеб-страницата на Възложителя;

- представяне на обобщен доклад за отразяването на събитието в 

медиите (прес-клипинг).

По дейност 2 „Организиране и провеждане на двудневен тематичен 

семинар по одобрените цели на Приоритетна област 3 на 

Стратегията на ЕС за Дунавския регион”:

- организиране на двудневен тематичен семинар, свързан с Целите 

на Приоритетна област „Насърчаване на културата, туризма и 

контактите между хората” на Стратегията на ЕС за Дунавския 

регион;

- осигуряване на нощувки за до 12 лектори;

- предлагане на настаняване за до 120 участници;

- отразяване на събитието в медиите (електронни и печатни);

- изготвяне на публикации за уеб-страницата на Възложителя;

- представяне на обобщен доклад за отразяването на събитието в 

медиите (прес-клипинг).

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 04/05/2012 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:

На официалния сайт на министерството (mee.governmet.bg) ще бъдат 

публикувани подробни технически спецификации, както и всички 

приложения, които следва да се попълнят.  

При сключването на договора, участникът, определен за изпълнител 

на поръчката представя гаранция за изпълнение на договора по 

съответната обособена позиция, която може да бъде под формата 

на : 

-парична сума, платима по банкова сметка на Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма в БНБ – ЦУ, IBAN- BG17 BNBG 

9661 3300 1026 01, BIC код на БНБ за плащания в лева BNBGBGSD, 

или

- безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение 

на договора в оригинал, издадена от банка в полза на 

Възложителя, /по образец – Приложение № 7 ). 
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Допустими са офертите, представени в Министерството на 

икономиката, енергетиката и туризма до крайния срок - 17:30 ч. 

на седмия ден от датата на обявяване на поканата на Портала за 

обществени поръчки и интернет страницата на МИЕТ и  съдържащи 

следните документи:

- предложение на участника по образец (Приложение № 1);

- предлагана цена по образец (Приложение № 2.1. и/или 2.2. в 

зависимост от обособената позиция, по която участникът 

кандидатства)  – представена в  отделен малък запечатан плик с 

надпис „Предлагана цена”;

- декларация, съдържаща информация за най-малко 3 (три) договора 

за услуги, сходни с предмета на поръчката,  изпълнени през 

последните три години, включително стойностите, датите и 

получателите по образец (Приложение № 3);-декларации по образец 

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

(Приложение № 4) и ал. 5 (Приложение № 5); -подписан и 

подпечатан проект на договор (Приложение № 6.1. и/или 6.2. в 

зависимост от обособената позиция, по която участникът 

кандидатства);

- подписан и подпечатан списък на документите, съдържащи се в 

предложението.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или 

в заверено от участника копие.

Начина на представяне на предложенията:

- Писмени предложения, изготвени в отговор на публичната покана 

на Възложителя и представени в  Министерство на икономиката, 

енергетиката и туризма,  гр. София, ул. «Славянска» №8, с 

обозначаване на предмета на процедурата и обособената/те 

позиция/и, по които участникът кандидатства. Представят се в 

запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка;

- Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, 

телефон, по възможност - факс и електронен адрес, наименованието 

на предмета на услугата, както и следното предписание: „Да не се 

отваря преди разглеждане от страна на комисията за оценяване и 

класиране”;

- При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се 

записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ;

- Не се приемат за участие в процедурата и се връщат незабавно 

на участниците предложения, които са представени след изтичане 

на крайния срок за получаване или в незапечатан, прозрачен или 

скъсан плик.    

Допустими са участници, за които не са налице обстоятелствата по  

чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 04/05/2012 дд/мм/гггг
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