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№ 60/04.04.2019 г. 

 

 
ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: Предоставяне на разяснения по обществена поръчка, възлагане чрез събиране 

на оферти с обява с предмет: „Изработване на рекламни материали за 

популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ „Местна 

инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на Стратегия 

за Водено от общностите местно развитие за 2019 година“. 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Във връзка с получено писмено искане за разяснение по обществена поръчка, 

възлагана чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Изработване на рекламни 

материали за популяризиране, информиране и публичност на територията на СНЦ 

„Местна инициативна група Тутракан-Сливо поле“ във връзка с прилагане на 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие за 2019 година“ на основание чл. 

189 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), предоставяме следното разяснение: 

 

Въпроси:  

„Във връзка с подготовка на оферта по обществена поръчка с горецитирания 

предмет, имаме следните въпроси“:  

Въпрос № 1.  

По позиция 13 – Папки МИГ 

Възложителят да уточни папката със сухо преге и печат или само с ламинат. Какъв 

джоб – лепен или по щанца? 

Отговор на въпрос № 1. 



В спесификацията са посочени възможни опции. Джобът е по щанца. 

 

Въпрос № 2.  

По позиция 14 – Бюлетин за дейности МИГ по прилагане на ВОМР 

Възложителят да уточни дали иска да се промени вида на хартията и с какъв по 

позиция 14, т.к. на вестникарска хартия печат 4+4 ще прозира 

Отговор на въпрос № 2. 

По преценка на изпълнителя, вестникарската хартия може да бъде заменена с 

двустранен хром – мат или гланц или офсетова. 
 
 
 
 

Д-р Димитър Стефанов……………/п/………….. 

Председател на УС на МИГ Тутракан – Сливо поле 

 

/п/ - заличена информация на основанието чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

 
 
 


