Изх. № К – 511#1/ 19.01.2018 г.

До: Лицата, заинтересовани от Обществена поръчка с предмет: „Изработка на печатни информационни
и промоционални материали по проект ,,EasyGuide – interactive mobile application for promoting the
historical and cultural heritage in the region of Calarasi and Silistra” , по две обособени позиции:
Обособена позиция № 1: „Изработка на печатни информационни и промоционални материали,
включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП”.
Обособена позиция № 2: „Изработка на промоционални материали, извън списъка по чл. 12, ал.
1, т. 1 от ЗОП ”.

ОТНОСНО: Постъпило Искане за разяснение, регистрирано в Деловодството на Община Силистра с
Вх.№.К - 511 от 18.01.2018г.

Въпрос № 1: При преглед на публикуваната документация за обявената от Вас обществена поръчка с
горепосочения предмет, установихме изискване за представяне на Описание на предлаганите материали стоки, в което са описани техническите им характеристики, като вид, марка, производител, снимкови
данни и/или други данни на български език, което следва да бъде приложение към Предложението за
изпълнение на поръчката.
Предвид факта, че посоченото изискване не фигурира в останалата част на документацията, моля за
разяснение на какви задължителни минимални изисквания следва да отговаря описанието, което следва
да бъде представено от участниците и да бъде неразделна част от Предложението за изпълнение на
поръчката. Въпросът ни се отнася и за двете обособени позиции в рамките на поръчката.
Отговор:
В приложение към Образец № 2 - Предложение за изпълнение на поръчката и за двете обособени
позиции, следва да се направи Описание на предлаганите материали, като изискванията за съдържание
относно вид и технически характеристики, следва да са съобразени с минималните технически
изисквания и параметри на стоките, описани от Възложителя в Раздел II. Характеристика на
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обществената поръчка, т. 2. Обект и предмет на обществената поръчка – Технически спецификации от
документацията за участие в процедурата.
Относно марка, производител, снимкови данни и/или други данни на български език за предлаганите
стоки, няма изискване за минимално съдържание. Подобно описание е изискано, за да може чрез
снимков и/или визуален материал, достатъчно точно, нагледно и всеобхватно да се добие представа за
предложените от участника стоки.

Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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