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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА 

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА 
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Изпълнение на мерки 
за информация и комуникация по проект „Изграждане на комплекс от социални услуги 
за деца" по 2 обособени позиции": Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж па 
постоянни обяснителни табели, изработване на информационен банер и изработване 
на дипляни и информационни стикери", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; 
Обособена позиция № 2 - „Организиране и провеждане на информационни събития и 
изработка и доставка на промоционални материали", открита с Решение РД 24-33 от 
дата 16.04.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново, с ID 842454 и Обявление за 
поръчка с ID 842458, заведена под уникален номер в РОП 00073-2018-0016. 

Във връзка с получени запитвания, Ви уведомяваме за постъпилите въпроси и техните 
отговори: 

За Обособена позиция № 1 - „Изработка и монтаж на постоянни обяснителни 
табели, изработване на информационен банер и изработване на дипляни и 
информационни стикери", запазена на основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП; 

Въпрос 1: Изработка и монтаж на постоянна обяснителна табела 3 бр.- моля да 
уточните трите броя табели с едпо съдържание и дизайн ли ще бъдат и едновременно ли ще 
бъдат възложени за изработка. На един и същ обект и по едно и също време ли ще бъдат 
монтирани? 

Отговор 1: Изпълнението на дейността за изработка и монтаж на 3 броя постоянни 
обяснителни табели ще бъде възложено едновременно. Съгласно Техническата 
спецификация на Възложителя, дизайна при изработката на постоянни обяснителни табели -
3 бр., трябва да е в съответствие с т. 3.3 и т. 8.2 от Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., както и всички 
задължителни лога и изисквания за тяхното изпълнение, които могат да бъдат изтеглени от 
www.eufunds.bg. Възложителят дава възможност на Изпълнителя да предложи варианти за 
визия на постоянните обяснителни табели, като същите могат да са с еднаква или различна 
такава. Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание 
и дизайна на табелите по време на тяхното разработване до окончателното им приемане. 
Обектът е един „Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", включван! 
предоставяне на три социални услуги, а именно: 

Дневен център за деца с тежки множествени увреждания с капацитет 30 места 
Преходно жилище за деца от 15 до 18 годишна възраст с капацитет 8 места 

- Разширяване на Център за обществена подкрепа 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 Intertek 
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Текста на всяка от постоянните обяснителни табели ще съответства с наименованието на 
предоставената социална услуга и т.3.3 и т.8.2 от Единен наръчник на бенефициента за 
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г. 
Постоянните обяснителни табели се монтират след приключване на строително -
монтажните работи, които съгласно график за изпълнение на дейностите по проект 
„Изграждане на комплекс от социални услуги за деца", следва да приключат не по късно от 
12.01.2020г. и в периода преди приключване на проекта не по-късно от 12.03.2020г. 

Въпрос 2: Изработване и доставка на диплянки размер А4 (две сгъвки), пълноцветен 
печат 1000 бр. - моля да уточните всичките 1000 бр. дипляни с един дизайн и съдържание 
ли ще бъдат и еднократно ли ще бъдат възложени за изработване? 

Отговор 2: Изработването и доставка на диплянки размер А4 (две сгъвки), пълноцветен 
печат 1000 бр. ще бъде възложено еднократно. Съгласно Техническата спецификация на 
Възложителя, дизайна и съдържанието при изработване и доставка на диплянки размер А4 
(две сгъвки), пълноцветен печат 1000 бр., трябва да е в съответствие с т.3.7 и т.8.5 от 
Единен наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 
комуникация 2014-2020 г., както и всички задължителни лога и изисквания за тяхното 
изпълнение, които могат да бъдат изтеглени от www.eufunds.bg. Възложителят има право 
да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и дизайна на дипляните по време 
на тяхното разработване до окончателното им приемане. Съдържанието и дизайна на 
всичките 1000 броя дипляни ще бъде идентично. 

Въпрос 3: Изработване на информационни стикери (лепенки) -1000 бр. - моля да 
уточните всичките 1000 бр. с един дизайн и съдържание ли ще бъдат и еднократно ли ще 
бъдат възложени за изработване? 

Отговор 3: Изработване на информационни стикери (лепенки) -1000 бр. ще бъде 
възложено еднократно. Съгласно Техническата спецификация на Възложителя, дизайна и 
съдържанието при изработване на информационни стикери (лепенки) -1000 бр., трябва да е 
в съответствие с т.3.7 и т.8.5 от Единен наръчник на бенефициента за прилагане на 
правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., както и всички задължителни лога и 
изисквания за тяхното изпълнение, които могат да бъдат изтеглени от www.eufunds.ba. 
Възложителят има право да предлага, проверява и коригира текстовото съдържание и 
дизайна на информационните стикери по дреме на тяхното разработване до окончателното 
им приемане. Съдържанието и дизайна на всичките 1000 броя информационни стикери ще 
бъде идентично. 

С уважение, 
ИНЖ. ДАНИЕЛ) , 
Кмет на Община Велико Ti 

http://www.eufunds.bg
http://www.eufunds.ba
milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 42, ал. 5 от ЗОП във връзка с чл. 23 от Закона за защита на личните данни!




