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Приложение №1.2

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„Изпълнение на мерки за информация и публичност/комуникация по Проект
„Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 2014-2020”
Обособена позиция № 2:
Изработка и доставка на брандирани информационни и промоционални
материали, предназначени за възлагане на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания
Проектът „Подобряване на градската среда в община Пловдив“ по ОПРР 20142020“ е включен в Инвестиционната програма на Община Пловдив по процедура
BG16RFOP001-1.003 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014-2020“, Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.“
Инвестиционната програма (ИП) на Община Пловдив е одобрена съгласно сключено
Споразумение за реализация на Инвестиционна програма по процедура BG16RFOP0011.040 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 20142020 – Инвестиционни програми” между Министерство на регионалното развитие и
благоустройството, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“
2014-2020 (ОПРР) и Община Пловдив.
Изпълнението всички мерки за информация и публичност/комуникация се
осъществява в пълно съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.“. Единният
наръчник на бенефициента, както и всички лога и изискванията за тяхното използване,
могат да бъдат изтеглени от сайта на Структурните фондове в България на следния
адрес:https://www.eufunds.bg/programen-period-2014-2020/natzionalna-komunikatzionna-strategiya
1. Естество и обем:
Дейностите, предмет на възлагане включват изработване и доставка на
брандирани информационни и промоционални материали, както следва:
 300 броя брошури;
 500 броя бележници;
 500 броя тениски;
 400 броя чанти за документи от текстил;
 500 броя папки;
2. Спецификации и условия за изпълнение:
Доставките се извършват по предварителни заявки от страна на възложителя в
съответствие с представената номенклатура и технически характеристики.
Количествата на артикулите са прогнозни и възложителят може да заявява повече
или по-малко от съответен артикул в рамките на общата стойност за всички доставки.

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тоз и документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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Всички артикули се доставят брандирани с цветен дигитален печат и в
съответствие с „Единен на наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за
информация и комуникация 2014-2020 г.“.
Номенклатура и технически характеристики:
№

Артикул

1

Брошура

2

Бележник

3
4
5
6

Тениска - синя
Тениска - червена
Тениска - бяла
Тениска - черна

7

Чанта за документи

8

Папка

Минимални технически характеристики

Формат – В5; пълноцветен печат – 4х4; медия - двустранно хромов
мат – 150 г
Формат: А6; Корица: Екокожа с дунапрен; Тяло: мин. 144 страници,
датирано, бял офсет 70 г; 2 езика BG и EN, информационни страници;
Материал: памук; Цвят: син; Размери: 50 бр. М, 50 бр. L, 25 бр. XL;
Материал: памук; Цвят: червен; Размери: 50 бр. М, 50 бр. L, 25 бр. XL;
Материал: памук; Цвят: бял; Размери: 50 бр. М, 50 бр. L, 25 бр. XL;
Материал: памук; Цвят: черен; Размери: 50 бр. М, 50 бр. L, 25 бр. XL;
Материал: текстил/полиестер/полипропилен;
Приблизителен размер в см подходящ за документи А4: 45х35х8 или
37х30х6
Папка с капак, изработена от PVC и метален клипборд.
Приблизителни размери: 230×315×5 mm

Прогнозно
кол-во

300 броя
500 броя
125 броя
125 броя
125 броя
125 броя
400 броя
500 броя

Срок за изпълнение:
Изпълнителят изготвя и предоставя дизайн на артикула в срок до 5 дни считано от
датата на заявяване. Корекциите по дизайна (ако има такива) се извършват в срок до 3
дни.
Артикулите се доставят в срок до 10 дни считано от датата на одобрение на
дизайна.
3. Отчитане на изпълнението:
Изработването и доставките на информационни и промоционални материали се
отчита чрез съставяне и подписване на приемо-предавателни протоколи между
представители на изпълнителя и възложителя.

Този документ е създаден в рамките на проект “Подобряване на градската среда в Община Пловдив“, който се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пловдив и при никакви обстоятелства не може да се счита, че тоз и документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.
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