
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“. 

 

 

Въпрос 1: „Съгласно Техническата спецификация, техническите параметри за 

позиция 6 „Картонена папка за блокнот ERA+ - сгъната" са: размер в сгънат вид: 

220x320x5 мм, хартия: 235 грама интегра, цветност: 4+4, довършителни: 

едностранен мат ламинат 30 мкр, едностранен частичен УВ лак гланц, джоб с прорез 

за визитка; щанцоване, сгъване. 

Въпрос 1: Моля потвърдете, че цветността на посочения артикул е именно 

4+4, а не 4+0, каквото е изискването за позиция 13 „Картонена папка за 

блокнот eTwinning, сгъната".“ 

 

Отговор 1: Потвърждаваме цветността на посочения артикул (Позиция 6 

„Картонена папка за блокнот ERA+ - сгъната“) – цветността е 4+4, тъй като се 

предвижда и разположение на цветни лога на вътрешните страници на блокнота. 

 

Въпрос 2 (номериран от заинтересованото лице като № 3): „Съгласно описанието 

на позициите, по които участниците следва да представят мостри, техническите 

параметри за позиция № 4 „Чанти" са: Чанти от еко кожа, Цвят: черен. Размер в см 

35,5X25X3, 50 - мъжки чанти, 50 - дамски чанти. 

Въпрос 3: Следва ли представената мостра по позиция № 4 да включва 1 бр. 

мъжка чанта и 1 бр. дамска чанта или е достатъчно представянето на само на 1 бр. 

чанта, независимо мъжка или женска?“  

 

Отговор 2:  Следва да се представят двата вида чанти – дамски и мъжки. 

 

Въпрос 3 (номериран от заинтересованото лице като № 4): „Съгласно описанието 

на позициите, по които участниците следва да представят мостри, техническите 

параметри за позиция № 10 "Блокнот с твърди корици и печат – Еразъм +"са: 

КОРИЦА: Мукава 2мм, двустранно каширане 130 гр., ламинат гланц, подгъв, 2 бига по 

късата страна, гръбче 1 см. Размер: разгънат - 21 см. х 38,8 см.сгънат - 21 см. х 29,4 

см., ТЯЛО 1: 90 гр. офсет, 4+0, туткалене с подложка опаковъчен картон със сив 

гръб, 5 см. х 7,5 см., обем 50 бели листа., ТЯЛО 2: 90 гр. офсет, 4+0, туткалене с 

подложка опаковъчен картон със сив гръб, 10 см. х 7,5 см., обем 50 бели листа, ТЯЛО 

3: 90 гр. офсет, 4+0, туткалене с подложка опаковъчен картон със сив гръб, 20,5 см. х 

20 см., обем 50 бели листа с логата на ЦРЧР и Програма „Еразъм+", 

САМОЗАЛЕПВАЩИ ИНДЕКСИ, 5 цвята по 4,5 см. х 1,1 см. (по приложена мостра), •   



цвят – тюркоазено синьо, по приложен файл с точен код; • лого ЦРЧР - 3 цвята; • 

Лого „Еразъм +“ - 2 цвята, Довършителни: сглобяване на елементите, пакетиране.  

Въпрос 4: Моля да поясните, последните три булета за коя от частите на 

блокнота се отнасят ?“ 

 

Отговор 3:  Цветът тюркоазено синьо касае корицата. Лого ЦРЧР – 3 цвята и 

Лого „Еразъм+“ – два цвята касаят съдържанието (телата) на блокнота. 

 

Въпрос 4 (номериран от заинтересованото лице като № 5): „Съгласно описанието 

на позициите, по които участниците следва да представят мостри, техническите 

параметри за позиция № 4 „Календар - бележки - малък формат ERA+" са: Размер: 

93x142 мм, Обем: 120 страници + 4 корици, Тяло: 90 грама офсет, 120 страници с 

различен печат, Корици: 300 грама хром мат, Цветност: 4+4, довършителни: 

метална спирала по дългата страна, едностранен мат ламинат на корицата. 

Въпрос 5: Моля да поясните какво следва да се разбира под „различен печат"?“ 

 

Отговор 4: Под „страници с различен печат“ се разбира, че всяка страница на 

посочения артикул ще съдържа информация за дата и ден от седмицата, която я 

различава от останалите страници. Цветността на страниците е еднаква. 

 

 


