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1 - РАЗЯСНЕНИЕТПХТ^Ж УМНН1АЦЙЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА 
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Полиграфически услуги и 
изработка на рекламни материали по обособени позиции": Обособена позиция №1: 
„Полиграфически услуги"; Обособена позиция №2: „Изработка на рекламни 
материали"; Обособена позиция №3: „Разработване и провеждане на външна 
рекламна кампания - изработка и монтаж на билбордове по проект „FairDeal -
мрежа - платформа за бърза доставка на уникални занаятчийски продукти в района 
на трансграничното сътрудничество"; Обособена позиция №4: „Изготвяне на 
информационни материали по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза 
доставка на уникални занаятчийски продукти в района на трансграничното 
сътрудничество"; Обособена позиция №5: „Изготвяне на промоционални материали 
по проект „FairDeal - мрежа - платформа за бърза доставка на уникални 
занаятчийски продукти в района на трансграничното сътрудничество" с уникален 
номер 00073 - 2019 - 0022 в регистъра на АОП. 

Въпрос 1: Моля Възложителя да уточни мострите трябва ли да бъдат брандирани и да се 
уточни с какъв надпис да бъдат, ако трябва да са надписани. Моля да се предоставят техни 
лога, тестове и т.н., за да се изработят мострите? 

Отговор: Мострите следва да бъдат от продукцията на участника и да съдържат примерно 
графично оформление по преценка на участника. Оформлението следва да съдържа лого, 
текст и изображение, съгласно заложените характеристики на артикулите в Техническата 
спецификация за обособена позиция №1 и №2. 

Въпрос 2: Моля Възложителя да уточни: 

№ Описание на Възложителя Изисквания Уточнение: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 
№ 1: ПОЛИГРАФИЧЕСКИ 
УСЛУГИ 

3 Брошура Формат А4, 12 
страници, Цветност: 
4+4 цвята 
Печат на двустранен 
хром-гланц,скрепване 
с телчета 

Какъв е грамажа на хартията? 

4 Брошура Формат А4, 16 
страници, Цветност: 
4+4 цвята 
Печат на двустранен 
хром-гланц,скрепване 
с телчета 

Какъв е грамажа на хартията? 

5 Брошура Размер 210x297 мм 
(разгънат), цветност 
4+4 цвята, сгъване 

Каква хартия и грамаж? 

Intertek 

ISO 9001:2008 Сертификат N Q030304 
ISO 14001:2004 Сертификат N 23285 
ISO 27001:2005 Сертификат N 23285 
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6 Брошура Формат А5, 4+1 цвята Каква хартия и грамаж? 

7 Брошура Формат А5, 4+4 цвята Каква хартия и грамаж? 

8 Брошура Формат А4, 4+1 цвята Каква хартия и грамаж? 

9 Брошура Формат А4, 4+4 цвята Каква хартия и грамаж? 

10 Дипляна Формат А4, 
двустранни, 
пълноцветни, 2 
сгъвки, печат на 
двустранен хром-
гланц 

Какъв е грамажа на хартията? 

11 Дипляна - диагонална 
„Общностен център за деца и 
родители „Царевград" 

Размер 472x173 мм 
(разгънат), цветност: 
4+4 цвята, 2 сгъвки 

Каква хартия и грамаж? 

12 Дииляни Формат А5, 
пълноцветни, 4+1 
цвята Каква хартия и грамаж? 

15 Покани Размер 210x240 мм 
Цветност 4+2 цвята 
Материал - 350 гр 

Каква хартия? 

16 Покани Формат А5, антик бяло 
злато, топъл печат, 2 
цвята 

Какъв е грамажа на хартията? 

19 Покана за празника на град 
Велико Търново 

Формат А4 и A3,4 
цвята, печат на 
двустранен хром - мат 
350 гр./м2, цветност: 
4+2 цвята, щанцоване, 
сгъване 

Кой формат да оферираме А4 или 
A3? 

20 Вложка за покана за празника 
на град Велико Търново 

Печат на двустранен 
хром-гланц 150 
гр./м2, цветност: 2+2 
цвята, щанцоване 

Какъв формат? 

21 Бележник Формат А4, корици -
изкуствена кожа, 
цветност 2+2 цвята, 
156 страници 

Корици и с какъв печат са? 

22 Бележник Формат А5, цветност 
2+2 цвята, 320 
страници 

Какви корици и с какъв печат? 

23 Бележник Формат А5,Ю0 
страници, 2+1 цвята, 
твърда подвързия 

Какъв е печата на страниците? 

24 Бележник Формат А4,100 
страници, 2+1 цвята, 
твърда подвързия 

Какъв е печата на страниците? 



32 Пликове за избори По зададен формат, 
без надписи 

Какъв формат? 

34 Папка Формат А4 с джоб, 
цветност 4+0 цвята, 
хром гланц 300 гр. 

дигитален печат 

35 Папки Формат А4, размер 
210x297 мм, 
едностранни, 
пълноцветни, на 
двустранен хром-
гланц, ламинирани, 
щанцовани 

01S папка 

36 Папка Формат А4 с надпис, 
2 цвята 

дигитален печат 

46 Абонаментни карти за Детска 
млечна кухня 

Цветност: 4+4 цвята 
Печат на двустранен 
хром - мат, 300 гр./м2 
Биговане и сгъване 

Какъв формат? 

47 Карта за Общински съветник Двустранна с 
холограма, 
ламинирана 

Какъв формат? Колко цвята е 
печата? 

48 Анкетна карта „Изследване на 
факторите на риска за 
здравето на ученици 14-18 г." 

Размер 210x297 мм, , 
цветност 1+1 цвята 

Каква хартия и грамаж? 

49 Карта за ползване на 
общински плувен басейн 

Размер 50x70 Каква хартия и грамаж? 

55 Протокол Формат А4, 
химизирана, 
трипластова хартия, 
29 страници 

Колко листа да е кочана? Какво 
значи 29 страници? 

61 Грамота Формат А4 и A3, 4 
цвята 

Кой формат да оферираме А4 или 
A3? 

65 Куверт 10/15 см, многоцветен Каква хартия и грамаж? 

66 Официална бланка за 
удостоверения с холограма 

4 цвята Каква хартия и грамаж? 

67 Бланки писма Формат А4, бял 
офсет, 4 цвята 

Едностранен или двустранен печат? 

68 Бланки писма Размер 210x297 мм, 4 
цвята, топъл печат 

Едностранен или двустранен печат? 

77 Изработка на фирмени печати Автоматични 
самонамастиляващи 
се (джобни, настолни) 

Какъв размер е печата? Джобен или 
настолен да оферираме? 

78 Изработка на сухи печати ф 40 Оферираната цена да включва ли 
машинка? 

79 Изработка на сухи печати ф 50 Оферираната цена да включва ли 
машинка? 



80 Обложка на кутия за дискове Пълноцветна Каква хартия и грамаж? 
Едностранен или двустранен печат? 

84 Флаер 10x15 см., 4+0 цвят Каква хартия и грамаж? 
90 Табела за категоризация 200x200 мм, формат 

А4 
Какъв формат да оферираме 
200x200 мм или А4? От какъв 
материал? 

95 Талон за входящ номер 2 цвята Каква хартия и грамаж? 
96 Пощенски картички Формат DL Размера в сгънат вид ли е DL? 

Каква хартия и грамаж? 
97 Картичка с поздравления Формат DL, ЮОх 400 

мм, пълноцветна с 
вложка 

Какъв размер да оферираме - DL, 
ЮОх 400 мм? 

100 Картичка за 24 май 210x240 мм, 4 цвята Каква хартия и грамаж? 
101 Новогодишна картичка с 

вложка 
Формат DL, 
многоцветна 

Размера в сгънат вид ли е DL? 
Каква хартия и грамаж? 

102 Паус за картичка Формат DL, 
едноцветни 

Размера в сгънат вид ли е DL? ' 
Каква хартия и грамаж? , 

104 Книжки . Размер А5 с обем 152 
стр., цветност 4+4 
цвята 

Каква корица и с какъв печат? 

105 Книжка Формат А5, цветност 
2+2, цвята, 320 
страници, скрепване с 
две телчета 

Каква корица и с какъв печат? , 

106 Книжка „Аз съм чист и здрав" Размер: 148x210 (А5), 
обем: 16 стр., офсет 
190 гр./м2, цветност: 
4+4 цвята, скрепване 
с две телчета. 

Каква корица и с какъв печат? 

108 Книжка „Храненето, полезно, 
правилно, интересно" 

Размер А5, обем - 20 
стр., скрепване с две 
телчета. 

Каква корица и с какъв печат? 
Тялото от каква хартия и грамаж? 

109 Книжка „Аз приех това 
предизвикателство" 

Размер А5, обем: 8 
стр., печат на 
двустранен хром -
гланц, ламинат - мат, 
UV лак - гланц, 
щанцоване, цветност: 
4+4 цвята, скрепване 
с две телчета. 

Каква корица и с какъв печат? 



122 Подвързване на Тетрадка 
„Работен план и сведение за 
резултатите от дежурството 
на Оперативен дежурен при 
ОбСС" 

Твърда подвързия, 
100 листа, 
прошнурована 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 

123 Подвързване на Регистри по 
гражданско състояние 
(раждане) 

Твърда подвързия, 
100 листа, 
прошнурована 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 

124 Подвързване на Регистри по 
гражданско състояние (смърт) 

Твърда подвързия, 
100 листа, 
прошнурована 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 

125 Подвързване на Регистри по 
гражданско състояние 
(граждански брак) 

Твърда подвързия, 
100 листа, 
прошнурована 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 

126 Подвързване на Луксозна 
книга на удостоените с 
награди на Община Велико 
Търново 

Твърда подвързия, 
100 листа, 
прошнурована 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 

127 Подвързване с метална 
спирала 

Дължина 294 мм., 
1000 листа 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Каква е мерната единица? 

128 Поставяне на метална спирала 
и кукичка 

Дължина 294 мм., 
1000 листа 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Каква е мерната единица? 

129 Подвързване с пластмасова 
спирала 

Дължина 294 мм., 1-
000 листа 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Каква е мерната единица? 

130 Твърда подвързия Формат A3 и А4, 1000 
листа 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Кой формат да оферираме А4 или 
A3? 

131 Твърда подвързия Формат A3 и А4,100 
листа 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Кой формат да оферираме А4 или 
A3? 

132 Мека подвързия Формат А4, 100 листа Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Кой формат да оферираме А4 или 
A3? г 

133 Подвързване на ведомост за 
заплати - голяма 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Какъв формат е ведомостта? 



134 Подвързване на ведомост за 
заплати - малка 

Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Какъв формат е ведомостта? 

135 Подвързване на регистри 100 листа Какво да оферираме само 
подвързването или целия продукт? 
Какъв формат е регистъра? 

137 Подвързия - Държавен 
вестник 

1000 листа Какъв тип подвързване да 
оферираме? 

140 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1+0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 21 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

141 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1 +0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 42 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

142 

i 

Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1+0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 63 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

143 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1 +0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 105 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купо!Д2& 

144 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветнос-т 1+0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 210 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

145 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1+0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 315 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 



146 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1 +0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 420 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

147 Купони за храна (на кочани) Размер 140x40 мм, 
печат на офсетова 
хартия, цветност 1+0 
цвята, поредна 
номерация, шиене 
при тираж 504 кочана 

Какъв е формата на кочана и какъв 
е размера на купона? 

149 Кочан Искане Вестникарска хартия, 
цветност 1+0 цвята, 
50 стр. 

Какъв е формата на кочана и колко 
листа е? 

150 Кочан Требвателни листи Офсет 80 гр./м2, 
цветност 1 +0 цвята, 
50 стр. 

Какъв е формата на кочана и колко 
листа е? 

152 Кокарда Текстилна лента, 
печат на двустранен 
хром, щанцоване, 
каширане, метална 
скоба за захващане 

Какъв размер да оферираме? 

Обособена позиция №2: 
„Изработка на рекламни 
материали" 

1 Торбички Малки, хартиени 
Размер 22x35 см 
Материал бял крафт 
Цветност: 4+0 цвята 

Колко грама хартия? 

2 Торбички Големи, хартиени 
Размер 35x43 см 
Материал бял крафт 
Цветност: 4+0 цвята 

Колко грама хартия? 

3 Запалка Бяла/надпис 
двустранно 2 цвята/ 

4 Запалка Цветна /надпис 
двустранно 2 цвята/ 

5 Тениска с надпис, бяла, 100% 
памук 

Едноцветен печат на 
гърди 

Какъв размер печат? Тениската 
обикновена или поло? 

6 Тениска с надпис Многоцветен печат на 
гърди 

Какъв размер печат? Тениската 
обикновена или поло? 

7 Тениска с надпис Многоцветен печат на 
лице и гръб 

Какъв размер печат? Тениската 
обикновена или поло? 



24 Табела Кметства и Кметски 
наместничества, р-р 
0,40 м/0,60 м. 

От какъв материал? Как да се 
монтира? 

26 Комплекти 2,3 и 4 елемента химикал, пиромолив; трябва ли да се брандират? 

химикал, пиромолив, 
писалка; 

трябва ли да се брандират? 

химикал, пиромолив, 
писалка, 
ключодържател; 

трябва ли да се брандират? 

27 Кутия с 
дърворезбаН,5/6,5/4 
см. 

трябва ли да се брандира? 

32 Балони с надпис Колко цвята печат? 
50 Винил Различни размери 

- 95/81 см, с капси и 
свински опашки, 
- 104/89 см. без капси 
и с такер, 

- 4/3 м., 
- 120/180 см. с такер 

всеки размер трябва да бъде в 
отделна позиция, за да дадем 
цена!!! 

51 Информационна табела 50/70 см какъв материал? Колко цвята 
печат? 

54 Транспарант със символика 
(лв./м2) 

Какъв материал? 

57 Постери A3, лв./бр. размер, 
хартия цветност 

Каква хартия и грамаж? г Какъв 
печат и колко цвята? 

61 1 Печат на грамоти размер А4, картон, 
без рамка, с 
двустранен ламинат 
(лв./бр.) 

Какъв картон? 

62 Печат на визитки - едностранни (лв./бр.) Какъв картон? 

Печат на визитки - двустранни (лв./бр.) Какъв картон? 

63 Пликове с печат - 100 броя размер А4 (лв./бр.) Колко цвята е печата? 
Пликове с печат - 200 броя размер А4 (лв./бр.) Колко цвята е печата? 
Пликове с печат - 500 броя размер А4 (лв./бр.) Колко цвята е печата? 

78. Изработка на тента - от винил Лв./м2 Какъв размер? 

Изработка на тента - от плат Лв./м2 Какъв размер? 

82 Изработка и монтаж на 
светеща касета - засветена с 
луминисцентни лампи 

Лв./м2 Какъв размер? 



Изработка и монтаж на 
светеща касета - засветена със 
светодиоди 

Лв./м2 Какъв размер? 

83 Изработка и монтаж на 
светеща касета - нестандартна 

Лв./м2 Какъв размер? 

84 Изработка и монтаж на 
светещи букви 

Лв,/м2 Какъв размер? 

85 Изработка и монтаж на 
винилна рамка -
нефотореалистичен печат на 
винил 

Лв./м2 Какъв размер? 

Изработка и монтаж на 
винилна рамка -
фотореалистичен печат на 
винил 

• Лв./м2 Какъв размер? 

86 Заваряне на винил Лв./л.м. Какъв размер? 
93 Изработка на трисекционен 

календар с рамзер 50x70 см 
Лв./бр. От какъв картон? Какъв печат? 

95 Календар тип пирамида Размер 21x15 см какъв картон? Какъв печат? 
96 Печат на хартия A3 Лв./бр. Каква хартия и грамаж? 

Какъв печат и колко цвята? 

Отговор: Съгласно документацията за участие: „В техническите спецификации са 
заложени минималните изисквания, поставени от Възложителя, на които трябва да 
отговарят предложените от Участника полиграфически услуги. Посоченото количество не 
е ограничаващо, а е ориентировъчно и прогнозно за обема на артикулите. Те не подлежат 
на еднократна доставка и възложителят не се ангажира, нито се ограничава със 
заявяването и закупуването на прогнозните количества. 

Възложителят изготвя писмени заявки до изпълнителя, съдържащи видовете 
артикули, техническите изисквания към тях, дизайн, брандиране, вид печат и 
допълнителни обработки на полиграфическите услуги, количество, единична цена без 
ДДС, и други параметри като срок на изработка, дата и място на доставка. 

Във всяка конкретна заявка Възложителят може да включи една, няколко или 
всички полиграфически услуги. 

Изпълнителят представя за одобрение на Възложителя в писмен вид или по 
електронна поща на представител/и на Възложителя, в срок до 4 работни дни от 
получаване на искането, варианти на визия за отделна полиграфическа услуга в рамките 
на ценовото си предложение, с която е участвал в обществената поръчка". 

В тази връзка, посочените параметри са минимални и ориентировъчни. 

На оценката подлежат само конкретните артикули от позиция №1 и №2, посочени в 
техническите спецификации. По отношение на изискванията към техническата оферта, 
същите са описани в т. 2 „Общи положения" от техническите спецификации за 
съответната позиция. Съгласно т. 5.2.3 от техническите спецификации: 
„Полиграфическите услуги/Рекламните материали и крайният им продукт следва да са 
съобразени с технологичния стандарт и да имат необходимото качество. Дизайнът е 
съгласно характеристики и изисквания на възложителя по заявка. Избраният за 



Изпълнител участник предоставя при заявка от Възложителя поне 2 варианта на дизайн за 
горепосочените рекламни материали в рамките на цената, с която е кандидатствал по 
време на обществената поръчка. Възложителят избира един от представените варианти на 
дизайн". 

На основание чл. 33, ал.4 от ЗОП, разясненията се предоставят чрез профила на 
купувача. 

ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Вел 

milenak
Typewritten Text
Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.




