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ПРЕДМЕТ: "Осъществяване на дейности за информация и публичност във връзка с 
проект "Компетентни служители и ръководители в Община Велико Търново - добро 
общинско управление" по Оперативна програма "Административен капацитет"

Моля, дайте конкретни технически параметри за:
- работен стенен календар - еднолистов/многолистов, грамаж, цветност, къде да бъде 
позиционирано логото и с какъв размер, на основна или на вс. листове
- тефтер меки корици - брой страници, грамаж хартия, тип корица, размер на изделието, 
брандиране посредством какъв тип печат - топлът, тампонен, преге; да има ли в тефтера 
страници с "полезна информация - цветна карта, вложка.."
- химикали - тип, цвят, размер на логото
- флаш памет - с каква памет -1,2,4,10 GB, цвят - едностранно/двустрано брандирана
- кръгла маса - къде ще се провежда, за колко човека, изисква ли наем зала, протоколно 
зареждане, посрещане от хостеси, мултимедиа, техника и др?
* в случай, че няма конкретни изисквания, да разбираме ли, че ние трябва да оферираме такива 
по наша преценка?

Възложителят не е определил предварително изисквания, на които трябва да отговарят 
работния календар, тефтера, химикала, флаш паметта и кръглата маса. Участниците следва да 
оферират такива по тяхна преценка, като направят своето предложение и опишат всичко в 
плана си за организация и изпълнение на поръчката, който подлежи на оценка съгласно 
методиката за оценка, заложена в публичната покана.
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