
Република България 

   Администрация на Президента 

   

Изх. № 02-10-282/4 от 14.07.2017 г. 

  ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
Във връзка с постъпило искане за разяснения по условията на обявата за 

събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработка и 
доставка на печатни материали за нуждите на Администрацията на 
президента”, Ви уведомяваме следното: 

Въпрос 1:  

Моля да уточните кой тираж на „Папка кожена тип класьор“ трябва да бъде 
счетен за правилен: този, който е в техническата спецификация - 50 бр. или този 
които е в образеца на ценово предложение - 30 бр.? 

Отговор 1: 

Правилният тираж за изработката и доставката на „Папка кожена тип 
класьор“ е 30 бр. 

 

Въпрос 2:  

Моля да уточните кой тираж на „Картончета за маса без герб“ трябва да бъде 
счетен за правилен: този, който е в техническата спецификация - 100 бр. или този, 
които е в образеца на ценово предложение - 200 бр.? 

Отговор 2: 

Правилният тираж за изработката и доставката на „Картончета за маса без 
герб“ е 200 бр. 

 

Въпрос 3:  
По отношение на „Торбички за подаръци“ в техническата спецификация има 

8 вида, докато в ценовото предложение по образец са 9 вида (Торбичка с с размери 
едностранно - 500 х 140x370 мм) се повтаря. Моля да уточните кое трябва да се счита 
за вярно при попълване на предложението ни? 

Отговор 3: 

 Размерите на артикула „Торбички за подаръци“ са 8 – както са посочени в 
техническата спецификация. При попълване на ценовото предложение, следва да не 
се попълва ред 39, където погрешно е вписана торбичка за подаръци с размери 
едностранно – 500 х 140 x 370 мм.  



 

Въпрос 4:  

Моля да посочите размерите за печат на всичките видове Торбички за 
подаръци и цветността на печата каква трябва да бъде? 

Отговор 4: 

Гербът трябва да бъде сребрист на цвят, гланц и с размери, хармониращи с 
размер на торбичките, а именно:  

1. За торбичка с размери едностранно 500х140х370 мм – размер на герба 
130мм х 150мм 

2. За торбичка с размери едностранно 420х130х380 мм  – размер на герба 
130мм х150мм 

3. За торбичка с размери едностранно 300х90х320 мм– размер на герба 
85мм х 100 мм 

4. За торбичка с размери едностранно 235х106х235 мм– размер на герба 
85мм х 100 мм 

5. За торбичка с размери едностранно 360х250х60 мм– размер на герба 
85мм х 100 мм 

6. За торбичка с размери едностранно 450х110х125 мм– размер на герба 
45мм х 56мм 

7. За торбичка с размери едностранно 160х60х280 мм– размер на герба 
45мм х 56мм 

8. За торбичка с размер едностранно 150х90х120 мм– размер на герба 
45мм х 56мм 

 

 На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки, настоящото 
разяснение да се публикува в профила на купувача. 

 

 

  С УВАЖЕНИЕ,                                                              

       (П) 

 

                                                 Димитър Стоянов 

                             ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕЗИДЕНТА  

                                            НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 


