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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

На основание чл.14, ал.5, т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) при 

спазване на основните принципи при възлагане на обществени поръчки, посочени в чл. 

2 от ЗОП, Министерство на икономиката отправя покана към всички заинтересовани 

лица за изпълнение на услугата: „Комбиниран медиен мониторинг, включващ 

следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен 

мониторинг и интернет мониторинг“. 

 

I. Предмет на поръчката, срок и място на изпълнение. 

1. Предмет на поръчката: „Комбиниран медиен мониторинг, включващ следните 

компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и интернет 

мониторинг“ 

2. Срок на изпълнение: за срок от дванадесет месеца (12 месеца), считано от датата на 

от датата на сключване на договора с изпълнителя. 

3. Място на изпълнение: Информацията ще се предоставя на дирекция „Връзки с 

обществеността и протокол“ в административната сграда на Министерството на 

икономиката, находяща се в гр. София, ул. „Славянска” № 8. 

4. Максимална прогнозна стойност: 18 000 лв., без ДДС. 

II. Изисквания към участниците за изпълнение на поръчката 

(Технически спецификации):  

Участникът следва да има техническа възможност за изпълнение на поръчката, а 

именно: 

 мониторинг и медиа клипинг на печатни издания (до 05.00 часа сутринта); 

 радио и телевизионен мониторинг и медиа клипинг; 

 интернет мониторинг на български език по заявка на пресцентъра и 

политическия кабинет на МИ; 

 айджест на английски език (превод на английски език на проследяваните 

теми и изброени източници, засегнали темата); 

 изготвяне на количествен и контент анализ на материалите, включени в 

новинарския миниторинг; 

 изготвяне на медиен миниторинг и клипинг за отразяване на събитие от 

пресцентъра на МИ; 



 изготвяне на специализирани информационни бюлетини по заявена от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ тематика, чрез проследяване на посочен от тях набор от 

ключови думи (Приложение 2 от проекта на договора) в печатни издания, 

интернет, радиа и телевизии, включени в Приложение 1 от проекта на 

договора. 

 получаване на ТВ и радио гости (вечерта преди текущия ден); 

 електронен достъп и архив. 

 

III. Необходими документи: 

1. Предложение за участие (Приложение № 1) – съдържащо административни данни за 

лицето, което прави предложението – наименование на участника, седалище/адрес на 

управление, адрес за кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, 

обслужваща банка, имена на представляващия дружеството попълнени по образец, 

публикуван на интернет страницата на министерството 

http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и търгове”, както и посочване на 

ЕИК или представяне на заверено копие от документ за регистрация.  

2. Предлагана цена (Приложение № 2)– по образец, публикуван на интернет 

страницата на министерството http://www.mi.government.bg в рубрика „Обяви и 

търгове”. Предложената цена не може да надхвърля 18 000 лв. без ДДС.  

Предложената цена - трябва да бъде в лева, с точност до два знака след 

десетичната запетая.  

*Всички документи да бъдат представени на български език в оригинал или под 

формата на заверено от участника копие. 

 

IV. Изисквания при представяне на офертата: 

1. Писмените предложения, изготвени в отговор на настоящата покана следва да бъдат 

представени в срок до 17.30 часа на 10 декември 2015 г., в деловодството на 

Министерство на икономиката,  гр. София, ул. „Славянска” № 8. Същите се представят 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 и 

да бъдат със следното обозначение „Комбиниран медиен мониторинг, включващ 

следните компоненти: печатен клипинг, радио мониторинг, телевизионен мониторинг и 

интернет мониторинг“. 

http://www.mi.government.bg/
http://www.mi.government.bg/


*Всички разходи за подготовка на офертите и участие в процедурата са за сметка на 

участниците. 

2. 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”. 

3. 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; 

4. 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.  

V. Показатели и методика за оценяване на офертите: 

Оценяването на предложенията се извършва по критерий „най-ниска цена“. 

Крайното класиране на участниците се извършва във възходящ ред, като на 

първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена, а на последно място - 

участникът, предложил най-висока. 

За изпълнител на договора се избира участникът, чиято оферта е класирана на 

първо място. 

 

VI. Приложения: 

1.Образец на оферта - Приложение № 1; 

2. Образец на ценово предложение - Приложение № 2; 

3.  Проект на договор – Приложение № 3. 

 

Лице за контакт и допълнителна информация: - Биляна Иванова, тел.: 02/ 

940 73 22. 

 
 


