РЕШЕНИЕ
Номер: РД-16-07 от 04.01.2012 г.
А) за откриване на процедура
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)
I.1)Наименование и адрес
Наименование Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, ул.
"Славянска" 8, За: Дарина Бояджиева, дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност", Република България 1052, София, Тел.: 02 9407220, Email: d.boiadjieva@mee.government.bg, Факс: 02 9872190
Място/места за контакт: дирекция "Европейски фондове за
конкурентоспособност"
Общ адрес на възлагащия орган: www.mee.government.bg.
Адрес на профила на купувача: www.mee.government.bg.
I.2)Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или
местни подразделения
Основна дейност на възложителя
Икономическа и финансова дейност
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ПРОЦЕДУРА

ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1)Ред на възлагане
по реда на ЗОП
ІI.2)Вид на процедурата
Открита процедура
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

ЗА

ВЪЗЛАГАНЕ

НА

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
НЕ
Услуги
ІV.1)Описание на предмета на поръчката/на потребностите при
състезателен диалог/на конкурса за проект
„Социологически проучвания за изпълнение, мониторинг и оценка на
Комуникационния
план
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
конкурентоспособността на българската икономика” 2007 – 2013” по обособени
позиции:1.Обособена позиция № 1: "Провеждане на социологически
проучвания и изготвяне на изследователски доклади”; Обособена позиция № 2:
"Извършване на медиен мониторинг и изработване и предоставяне на контент
анализ на публикациите и излъчванията в печатните и електронни медии по
теми, свързани с Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на
българската икономика" 2007-2013"
V: МОТИВИ
V.1)Мотиви за избора на процедура
За да се осигури публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция,
равнопоставеност и недопускане на дискриминация
V.3)Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: -VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията, бул. "Витоша" 18, Р България 1000,
София, Тел.: 02 9356113, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
URL: www.cpc.bg.
VII.2)Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
04.01.2012 г.
Възложител
Трите имена: Трайчо Димитров Трайков
Длъжност: министър на икономиката, енергетиката и туризма

