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№ 59/02.04.2019 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 т. 3.2.4. Какво се има предвид под "заглавна страница"? 

Тя отделна ли е от корицата и от тялото? 

Същият въпрос възниква и по т. 3.2.12. 

Отговор на въпрос № 1. 

 



Заглавна страница е първата страница. Съдържа лична информация – име, адрес, 

телефон и др. 

Въпрос № 2.  

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

предмет, имаме следният въпрос“:  

По т. 3.2.18. В заглавието е посочено "рекламни чанти за документи", а отдолу 

пише "Изпълнителят следва да изготви достави рекламни транспаранти"? 

Какво е точно изделието рекламна чанта или транспарант? 

Отговор на въпрос № 2. 

т. 3.2.18 касае рекламна чанта за документи. Допусната е неточност в израза 

трансперанти. 
 

Въпрос № 3.  

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

предмет, имаме следният въпрос“:  

А скицникът вътре с бели страници ли е цветен? 

Тези 20 страници бели листи ли са или има изображения някакви? 
 

Отговор на въпрос № 3. 

Листите са бели с логата на оперативните програми и на сдружението. 

 
 
 
 

Д-р Димитър Стефанов:………/п/………. 

Председател на УС на МИГ Тутракан – Сливо поле 

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


