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  К2-2-00024/07.04.2017 

Изх. № …………………………. 

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 
ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВЪЗЛАГАНЕТО НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА 
ЧЛ.186 И СЛ. ОТ ЗОП 

ОТНОСНО: Искане за разяснения по документацията за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Осигуряването на логистика 
при провеждането на мероприятия (работни срещи, 
заключителна конференция и посещение в Швейцария) по проект 
„Насърчаване на социалния диалог и подобряване на условията на 
труд на работниците и служителите“, Компонент 2 
„Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ в 
рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на 
Българо-швейцарската програма за сътрудничество, открита с 
Обява за събиране на оферти № К2-2-00021/05.04.2017 г.   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

Във връзка с постъпило писмено искане Вх. № К2-2-00023/06.04.2017 г. за 
разяснение по документацията на обществена поръчка с предмет: „Осигуряването 
на логистика при провеждането на мероприятия (работни срещи, заключителна 
конференция и посещение в Швейцария)по проект „Насърчаване на социалния 
диалог и подобряване на условията на труд на работниците и служителите“, 
Компонент 2 „Подобряване на нормативната уредба на правото на стачка“ в 
рамките на Тематичен фонд „Партньорство и експерти“ на Българо-
швейцарската програма за сътрудничество“ и на основание чл.189 от ЗОП, Ви 
уведомявам за следното по поставения въпрос: 
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ВЪПРОС № 1: 

„Бихте ли потвърдили дали посочените параметри в документацията са 
коректни: Книжка – доклад, със следните параметри: формат 70х24 см., обем до 80 
стр. / на български и английски език/, хартия тяло – 80 гр. офсет 1+1 черно, картон 
корица 250 гр. мат, цветност корица 4+0+надпечатен лак, с две лица. Тираж – 200 
броя.“  

ОТГОВОР НА ВЪПРОС № 1:  

В Изискванията за изпълнение на Дейност 5, т.1.5.3. от Техническата 
спецификация към документацията за възлагане на обществената поръчка е 
предвидено, както следва: „1.5.3. За заключителната конференция Изпълнителят 
следва да отпечата и предостави на Възложителя книжка – доклад, със следните 
параметри: формат 70х24 см., обем до 80 стр. /на български и английски език/, 
хартия тяло - 80 гр. офсет 1+1 черно, картон корица 250 гр. мат, цветност 
корица 4+0+надпечатен лак, с две лица. Тираж - 200 броя.“. 

При посочване на формата на книжката – доклад е допусната 
техническа грешка. В тази връзка, заинтересованите лица следва да имат предвид, 
че изискваният от Възложителя формат на книжката-доклад е „формат 17х24 см.“, 
а не грешно изписаният „формат 70х24 см“. 

Всички останали параметри, заложени в т.1.5.3. от Изискванията за 
изпълнение на Дейност 5 към Техническата спецификация, са коректно посочени. 

С уважение, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ВЛАДИМИР БОЯДЖИЕВ 
Директор 
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