
ПИСМЕНИ РАЗЯСНЕНИЯ 

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

ПОРЪЧКИ 

 

 

Относно: Въпроси, зададени от заинтересовано лице в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Изработка на печатни рекламни материали за 

нуждите на ЦРЧР“. 

 

 

Въпрос 1: „І. ХАРТИЕНИ КАЛЕНДАРИ, БЛОКНОТИ И ТЕФТЕРИ ПО 

ПРОГРАМА EРАЗЪМ+  И СЪПЪТСТВАЩИ ДЕЙНОСТ 

т.4  Календар-бележник - малък формат  ERA+ 

Размер: 93х142 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: Каква е цветността на тялото и какво значи различен печат - дати или 

нещо друго?.“ 

 

Отговор 1: Потвърждаваме цветността на посочения артикул (т. 4 Календар-

бележник - малък формат  ERA+ – цветността е 4+4, тъй като се предвижда и 

разположение на цветни лога на вътрешните страници на блокнота. Различен печат 

означава изписване на дата и година на всяка страница от календара. 

 

Въпрос 2: „т.8  Тефтер - среден ERA+ 

 Размер: 150х210 мм 

Обем: 50 листа + 4 корици 

Тяло: 90 грама офсет 

Корици: 300 грама хром мат 

Цветност: 4+0 

Довършителни: 50 листа в тефтер, метална спирала по късата страна, 

едностранен мат ламинат на корицата 

Въпрос:  Каква е цветността на тялото?“ 

 

 

Отговор 2: Потвърждаваме цветността на посочения артикул т. 8  Тефтер - среден 

ERA+ - цветността е 4+0 

 

 

Въпрос 3: „т. 10 Блокнот с твърди корици и печат - Еразъм+ 

• КОРИЦА:  



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

късата страна, гръбче 1 см. Размер: разгънат - 21 см. х38,8 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:  Възможно ли е да има грешка в  разгънатия размер 21х38,8 см? Какъв е 

размерът на подгъва?“ 

 

Отговор 3: т. 10 Блокнот с твърди корици и печат – Еразъм + има техническа 

грешка – размерът е 21х 58,8 см без подгъва. Той се определя от дебелината на самия 

блокнот според страниците. 

 


