
  

 

 

 

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.004-0004-C01 и наименование „Работим за хората“ и проект № 

BG05SFOP001-2.001-0001 и наименование „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, 

достъпа и повторното използване на информация от обществения сектор“ се осъществяват с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

Разяснения  

по обявена обществена поръчка с предмет „Изработване и отпечатване на печатни 

и рекламни материали, и сертификати“ във връзка с изпълнение на проект с номер на 

договор BG05SFOP001-2.004-0004-С01 и наименование „Работим за хората“ укрепване 

капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните 

публични политики” и проект №  BG05SFOP001-2.001-001, “Подобряване на процесите, 

свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информация от 

обществения сектор” с бенефициент Администрация на Министерския съвет и партньор 

Института по публична администрация, осъществявани с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Добро управление“ съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейския социален фонд и във връзка с обезпечаване дейността на ИПА. 

 

На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП и във връзка с получено искане за разяснения, 

предоставяме следните отговори на поставените въпроси: 

 

Въпрос 1.  

Изработване и отпечатване на печатни материали по дейност 1 на проект № 

BG05SFOP001-2.004-0004 

- Презентации и други учебни материали (казуси, упражнения, въпросници, (в 

т.ч. и за микроданни) и декларации – от така посочените описания не става 

ясно какъв ще бъде обемът на казусите, микроданните и упражненията? Моля да 

уточните обема, тъй като по различните дейности комплектите са с различни 

параметри като количество комплекти. 

Отговор:  

В документацията за обществената поръчка Възложителят ясно е указал броя на 

комплектите, които Изпълнителя трябва да изготви. За презентациите в документацията 

ясно е посочено, че обемът е до 80 страници, двустранен печат.  

Казуси и упражнения – в обем до 6 страници, двустранен печат. Въпросници (в т.ч. и за 

микроданни) – 3 страници двустранен печат, декларации – до 2 страници, двустранен 

печат. 

 

 

Въпрос 2.  

Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали по дейност 6 на 

проект № BG05SFOP001-2.004-0004 

- Тефтери с визуализация относно проекта – 200 бр. Моля да уточните формата, 

обема и вида на скрепване на тефтера? Моля да уточните изисква ли се някакъв 

печат на корицата? Ако ли да какъв Уточнете изисква ли се печат на тялото или 

само на първа корица с лога? Ако се изисква на цялото тяло – уточнете грамажа 

на хартията каква трябва да бъде? 



  

 

 

 

 

 

Проект № BG05SFOP001-2.004-0004-C01 и наименование „Работим за хората“ и проект № 

BG05SFOP001-2.001-0001 и наименование „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, 

достъпа и повторното използване на информация от обществения сектор“ се осъществяват с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския 

съюз чрез Европейския социален фонд 

 

 

Отговор:  

В документацията за обществената поръчка Възложителят ясно е указал изискването си 

за печат на корицата на тефтерите и на тялото.  

Формат А5, страници 196 (минимум), концево шит и лепен обшит.  

 

 

Въпрос 3.  

Изработване и отпечатване на печатни и рекламни материали, и сертификати за 

обезпечаване на дейността на Института по публична администрация през 2017 и 

2018 г. 
- Тефтери с визуализация за обучения – 6000 бр. Моля да уточните формата на 

тефтера? Трябва ли да бъде брандирано тялото? И ако ли да в колко цвята? Моля 

да уточните начина а скрепване на тефтера какъв трябва да бъде? 

Отговор: 

Формат А5, спирала, брандирано тяло с визуализация, съгласно изискванията на  

Института по публична администрация. Книжно тяло черно бял печат. 

 

 

Въпрос 4.  
- Информационна брошура на института и партньори – Моля да уточните кой 

има ангажимента за превода на английски език на брошурата. 

Отговор:  

Изпълнителят няма ангажимент за превод от български език на английски език на 

информационната брошура. 

 

 

Въпрос 5.  
- Моля да потвърдите, че Възлагането ще бъде така, както е разбито по тиражи, 

както е посочено в техническата спецификация. Моля да потвърдите, че всеки 

един пакет материали ще бъде възлаган наведнъж, както и бройката, заложена по 

техническа спецификация, независимо, че в ценовото е посочен пълния тираж на 

артикулите 

Отговор:  

В документацията за обществената поръчка са посочени тиражи съобразно конкретните 

дейности по проекта. Еднаквите артикули (папки, химикалки и тефтери), независимо по 

коя дейност са, ще бъдат поръчани едновременно, като доставката може да се извършва 

поетапно. Съгласно утвърдената документация за участие в процедурата възложителя си 

запазва правото да не заявява всички заложени количества. Презентациите и другите 

учебни материали ще бъдат предоставяни поетапно на Изпълнителя, съгласно 

указанията в Раздел I „Указания за участие“, т. IV „Изисквания към изпълнението на 

поръчката. Техническа спецификация“, т. V „Условия и срок за изпълнение“. 

 


