
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ВЪВ ВР. С ЧЛ. 29, АЛ. 2 от ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпрос, зададен от заинтересовано лице в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „Изработка на печатни рекламни материали за 

нуждите на ЦРЧР“. 

 

 

В искането за разяснения заинтересованото лице е посочило, че: „Съгласно 

Документацията „Участникът следва да представи образци (мостри) на артикули 

посочени от възложителя, отговарящи по характеристики и качество на заложеното 

в Техническата спецификация. Възложителят не поставя изискване мострите да 

съдържат неговото лого, а единствено да отговарят на техническите 

характеристики от техническата спецификация (като: формат, материали, размери, 

цветност, сгъваемост и др. чисто технически изисквания)". И в тази връзка е задало 

следните въпроси: 

 

Въпрос 1: „Предвид факта, че техническите характеристики на всички 

вътрешни страници (за всеки един от посочените в Техническата спецификация 

печатни материали), са идентични - задължително ли е представянето на мостри с 

посочения обем страници ?“ 

 

Отговор 1: С посочените в Техническата спецификация изисквания към 

артикулите, Възложителят е определил набор от технически характеристики като 

размер, вид материал, брой страници, формат, цветност и др., с които се цели да бъдат 

максимално изяснени качествените изисквания спрямо артикулите. В тази връзка за 

Възложителя е важно да бъде представена мостра с посочения брой страници като в 

Техническата спецификация, тъй като по този начин ще бъдат видни здравината и 

захват на страниците към кориците. Това е от съществена важност тъй като механизмът 

и здравината на прикрепяне са различни при различен брой страници на един и същи 

вид артикули. В тази връзка и избраният изпълнител ще бъде длъжен да предоставя 

изработени артикули от същата здравина като мострата. Предвид горното, 

Възложителят указва, че е задължително представянето на мостри с посочения обем 

страници като в изискванията на Документацията, респ. техническата спецификация. 

 

Въпрос 2: „Може ли да се приеме, че посочените от Възложителя технически 

характеристики към рекламните материали са минимални и същите могат да бъдат 

надграждани?“ 

 

Отговор 2: Съобразно посоченото в Документацията за участие, участниците са 

длъжни да представят „образци (мостри) на артикули посочени от възложителя, 

отговарящи по характеристики и качество на заложеното в Техническата 



спецификация. Възложителят не поставя изискване мострите да съдържат неговото 

лого, а единствено да отговарят на техническите характеристики от техническата 

спецификация (като: формат, материали, размери, цветност, сгъваемост и др. чисто 

технически изисквания)“. Т.е. Възложителят изисква от участниците да представят 

мостри с минимално изискуеми характеристики отговарящи на посочените в 

Техническата спецификация.  

Не е поставено изискване мострите да не надвишават по качество изискванията 

от Техническата спецификация. Следва обаче да се има предвид, че избраният 

изпълнител ще следва да предоставя винаги качество на артикулите съобразено не само 

с минималните изисквания от Техническата спецификация, но и с качество минимум 

отговарящо на представените мостри. В тази връзка следва да се обърне внимание на 

изискването от Техническата спецификация, което гласи че: „Качеството на 

изработените материали следва да бъде минимум еквивалентно на това на 

представените образци (мостри) с офертата на участника.“, както и задължението, 

което участниците поемат с Техническото предложение, а именно: „Задължаваме се в 

случай че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка да изработваме 

всички артикули, както и сходните им по вид, с качество минимум съответстващо на 

представените мостри с нашата оферта или по-високо.“  

В този смисъл всеки участник следва да представи мостри/образци с минимални 

характеристики и качество съобразно изискванията на Техническата спецификация. В 

случай че изискванията са надградени, участникът ще следва да изработва всички 

артикули при изпълнение на обществената поръчка с качеството предложено с 

мострите. 

 

Въпрос 3: „Във връзка с изискванията към артикул 11 - Тефтер Еврогайдънс, 

от Техническата спецификация на Възложителя - допустимо ли е в представената 

мостра да не фигурират както логата, така и полезната информация, карта на 

Европа и етикет за име и данни (тъй като считаме, че това е част от 

задължителното съдържание, а не от техническите изисквания)?“ 

 

Отговор 3: Както бе посочено и в Отговор 2, „Възложителят не поставя 

изискване мострите да съдържат неговото лого, а единствено да отговарят на 

техническите характеристики от техническата спецификация (като: формат, 

материали, размери, цветност, сгъваемост и др. чисто технически изисквания)“. В 

този смисъл артикул 11 - Тефтер Еврогайдънс,е с поставени изисквания в Техническата 

спецификация както следва: „Лого ЦРЧР и Еврогайдънс – Размер: А5; твърди корици с 

мукава, цветност 4+0 – по предварително подаден дизайн от страна на възложителя 

Тяло: 100 страници без дати, с широки редове, с полезна информация и карта на 

Европа в началото, първа страница етикет за име и данни, със спирала“.  

Предвид горното и съобразно изискванията на възложителя не следва да бъдат 

включвани логото на ЦРЧР и Еврогайдънс. Картата на Европа и етикет за име с данни 

обаче не съставляват лого, а са част от изискванията за оформление и цветност. 

Доколкото съдържанието на текста не е предварително зададено, изискването на 

Възложителя касае оформление на шрифт и формат на страниците. Механизмът по 



който същите са изработени и отпечатани в тефтера ще служат за основа при 

определяне на съответствието на бъдещите изработени артикули с представените 

мостри. Нещо повече – неслучайно тези изисквания са включени чисто систематично 

при изброяване на изискванията към артикула. 

Предвид горното, Възложителят не поставя изискване при изработката на 

артикул 11 - Тефтер Еврогайдънс да бъдат помествани лога на ЦРЧР и Еврогайдънс, но 

изисква поставянето на карта на Европа и етикет за име и данни, както и печатна 

полезна информация, без изискване към нейното съдържание, тъй като последните 

съставляват част от оформлението на артикула. 

 


