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ВЪРХОВНА КАСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА
София 1061, бул.”Витоша” № 2, тел: +359 2/92 19 330,
факс: +359 2/988 58 95, е-mail: mpp_vkp@prb.bg

№ ОПИ-280/09г.
София, 30.07.2009г.
До

участниците получили
документация

Относно : Обществена поръчка с предмет: Мерки за осигуряване на
публичност на проект „Развитие на човешките ресурси в областта на
международното правно сътрудничество по наказателни въпроси”

Уважаеми дами и господа,
Във връзка с постъпило запитване от участник в процедурата по
гореописаната обществена поръчка относно документацията за участие в
открития конкурс, на основание чл. 36, ал. 6 от Закона за обществени поръчки, Ви
изпращаме следните разяснения:
Въпрос 1: Необходимо ли е да представяме реални мостри на:
- папка, изработена специално за конкурса с логата и наименованието на
проекта, както е описано в документацията;
- химикалка и флаш памет
Отговор: Съгласно условията на процедурата, не е необходимо изпълнителят да
представя реални мостри на рекламни материали.
Въпрос 2: Какви са размерите за печат на Ръководството за работа, тъй като
упоменатите 70/100/16, според нас не са точни, а и не е упомената мерната
единица;
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Отговор: под формат на книгата 70/100/16 да се разбират следните размери:
При жива колон цифра
Размер на листа: 172Х240 мм
Полета:
Поле горе - 33 мм
Поле долу - 25 мм
Вътрешно поле - 20 мм
Външно поле - 27 мм
Без жива колон цифра
Вариант 1
Размер на листа: 172 х 240 мм
Полета:
Поле горе - 23 мм
Поле долу - 30 мм
Вътрешно поле - 19 мм
Външно поле - 23 мм
Без жива колон цифра
Вариант 2
Размер на листа: 172 х 240 мм
Полета:
Поле горе - 23
Поле долу – 30
Вътрешно поле – 20
Външно поле - 27
Цифрата 16 означава 16 броя страници в една кола.
Въпрос 3: Необходимо ли е да изготвим художественото оформление на
корицата на Ръководството за работа и да приложим към документите за
конкурса или то се прави при спечелване и взимане на поръчката по изрично
зададени от вас параметри?
Отговор: Съгласно тръжната документация, изпълнителят, който спечели
обществената поръчка, следва да извърши техническата подготовка на
Ръководството, включваща предпечат и печат. Дейностите по предпечат следва да
включват: корекция, страниране и художествено оформление на корицата.
Въпрос 4: Какъв е грамажът на хартията за папката и каква цветност е тя - 4+ 0
или 4+4?
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Отговор: Грамаж на хартията:
- при едностранен хром – 240 г/ м²
- при двустранен хром – 300 гр./м²
Цветност – 4+4
С уважение,

Възложител:
Валери Първанов
/Заместник на главния прокурор
при ВКП/

т

