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 ОТНОСНО: Отговори на зададени въпроси по документация за провеждане на “открита 
процедура” по ЗОП с предмет: „ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И 
МАРКЕТИНГОВИ ДЕЙНОСТИ” по проект „Подкрепа за развитие на регионален туристически 
продукт и маркетинг на териториална дестинация - общини Вършец, Берковица и Годеч” 
финасиран по ОП "Регионално развитие 2007 - 2013г." 
  
 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО, 
 

 На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ във връзка с постъпили 
въпроси от кандидат участник закупил документация за участие в обществена поръчка „открита 
процедура“ по ЗОП с предмет: “ИНФОРМАЦИОННИ, РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИНГОВИ 
ДЕЙНОСТИ ” даваме следните отговори на поставените въпроси: 

 
Въпрос 1: Във връзка с 3 „ ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА”, т.9 – 

Изработка на комуникационни указателни табели и 4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ,  т. 
15, моля да поясните следното: 

- колко точно са табелите от размер 400х600мм; 
- колко точно са табелите от размер 400х800мм; 
- колко точно са табелите от размер 500х700мм; 
- колко точно са табелите от размер 600х800мм; 
- колко точно са табелите от размер 700х1000мм; 
Отговор 1: 
- табелите от размер 400х600мм - 5 бр.; 
- табелите от размер 400х800мм – 5 бр.; 
- табелите от размер 500х700мм – 5 бр.; 
- табелите от размер 600х800мм – 10 бр.; 
- табелите от размер 700х1000мм – 25 бр.; 

 
Въпрос 2: Във връзка с 3. ”ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА”, т.9. – 

„Изработка на комуникационни указателни табели” и 4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, т.15, 
моля да поясните следното: табелите за окачване на фасади/стени ли ще са или за поставяне в 
основа с постамент или с фундамент?· Ако са за окачване на фасади/стени, с какво се очаква да 
бъдат окачени (дюбели, дистанционери и т.н.) ?· Ако са за поставяне в основа с постамент с един 
или два крака ще са и какъв е съответно размера на крака/краката ? 

 



· Тези, които евентуално ще се поставят с постамент едностранни или двустранни ще са? 

· Ако са и от двата вида, моля посочете кои са за поставяне и кои са за окачване. 

Отговор 2 : 
Всички табели ще са за поставяне с постамент, като: 

- табелите от размери 400х600мм, 400х800мм, 500х700мм  ще бъдат с 1 крак; 
- табелите от размер 600х800мм, 700х1000мм  ще бъдат с два крака. 

 
Въпрос 3:  Във връзка с 3. „ОНИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА”, т.9 – 

„Изработка на комуникационни указателни табели” и 4. „ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ”, 

т.15, моля да поясните следното: изпълнителят следва ли да извърши поставяне/инсталация освен 

изработка на табелите? 

Отговор 3: Изпълнителят следва да извърши поставянето. 

 
Въпрос 4: Ако следва да го извърши (поставяне/инсталация) поставянето на колко най-малко 

етапа може да се извърши – наведнъж, два, три пъти или повече?  

Отговор 4:  Поставянето на табелите ще бъде на три пъти. 
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