ОБЩИНАСЛИВЕН
8800, Сливен, бул. “Цар Освободител” № 1, кмет: 044 611106; заместник-кмет: 044
611103; секретар: 044 611215, номератор: 044 611100, факс: 044 662350

изх. № 4704 – 1036 (1)
30.03.2018 г.
РАЗЯСНЕНИЯ
ПО ЧЛ. 180, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗОП
На основание чл. 180, ал. 1 от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено в
деловодството на Общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704 - 1036/30.03.2018 г., относно
процедура публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изработване на
материали за нуждите на културния календар на Община Сливен за 2018 и 2019 г.”, по две обособени
позиции: Обособена позиция № 1. „Изработване на различни видове плакати, покани, сертификати,
баджове, хартиени знамена, значки, стикери, чаши, магнити и винили“; Обособена позиция № 2.
„Изработване на различни видове дипляни, брошури, флаери и тениски“, Ви предоставям следните
разяснения по документацията за участие:
Въпрос № 1 – Моля да уточните Плакатите и поканите, които се отнасят до всички прояви и се
поръчват в зависимост от спецификата и обхвата на проявите между 100 бр. и 300 бр. за всяко
мероприятие с различен дизайн ли трябва да бъдат при всяко възлагане или не?
За сертификатите се отнася също – различен дизайн ли трябва да бъдат при всяко възлагане или
не?
Отговор на въпрос № 1 – Видно от Техническите спецификации дизайнът на материалите
следва да бъде свързан тематично със спецификата и обхвата на конкретната проява.
Въпрос № 2 – Моля за минимален тираж за възлагане на кв. м. за винила какъв трябва да бъде?
Отговор на въпрос № 2 – Видно от Техническите спецификации винила е 150 кв. м. и ще бъде
възложен еднократно.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*
Заместник-кмет на община Сливен
Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138
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*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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