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ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

 
по процедура за избор на изпълнител за „Изработка на печатни издания, печат и 

размножаване на DVD-та и материали за визуализация и публичност по проект 

„Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и 

млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични 

комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, 

професионалното обучение и бизнеса“   

 

1. Предмет на процедурата:  

 

Изработка на печатни издания, печат и размножаване на DVD-та и материали за 

визуализация и публичност по проект „Разширяване на уменията и квалификацията на 

докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална 

антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между 

образованието, професионалното обучение и бизнеса“ 

 

2. Цели: 

 

Обща цел: Популяризиране на проекта, Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ и приноса на Европейския съюз чрез Европейски социален фон. 

 

Специфични цели:  

 Информиране на широката общественост за изпълнението на проекта и 

постигнатите резултати.  

 

 

3.  Подробно описание на услугите:  

 

№ 
Наименование на 

доставката  
Количество Описание на изискванията към доставката 

1 Тетрадки - пад   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420  бр. Изработка, печат и доставка:  

Формат: А4 (297/210 мм) 

Предна корица -100%  рециклиран картон, с размер 

297/210 мм. 

Задна корица- 100% рециклиран картон,  с размер 

312/210 мм с предвидено място за поставяне на 

химикалка. 

Вътрешни страници - рециклирана хартия, с размер 

297/210 мм.  

По 40 листа в тетрадка - пад. 

Печат: в 1 цвят на предната корица, едносранно. 

Закрепване чрез метална спирала по късата страна 

на тетрадката – пад. 
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№ 
Наименование на 

доставката  
Количество Описание на изискванията към доставката 

 

 

 

 

 

Печатът да е в съответствие с изискванията на 

ОПРЧР, Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

 

Доставка на адреса на възложителя.  

2. Химикалки 

 

 

 

 

 

420 бр.  Печат и доставка:  

Материал: еко 

Надпис: печат 1 

Брандирани – с три лога и слогани,  

 

Брандирането да е в съответствие с 

изискванията на ОПРЧР, Регламент на Съвета 

(ЕО) № 1083/2006 и Регламент на Комисията (ЕО) 

№ 1828/2006. 

  3. Ксерокопия на материали 

за информационни срещи  

и срещи с работодателите 

и обучителни материали  

7 200 копия  Размножаване и доставка:  

Формат А4  

Едностранно  

Цветност 1+ 0  

4. Папки 

 

 

 

 

 

 

 

420 бр Изработка, печат и доставка:  

Папки 

Формат: 215/305 мм в затворен вид 

Наличие на джоб за поставяне на документи с 

обем: 9 мм  

Картон: 100% рециклиран картон 

Обем гръб – 1см.  

Печат: в 1 цвят, едностранен. 

Затваряне с ластик. 

5. Дизайн и отпечатване на 

брошура за 

популяризиране на  

проекта  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1000 бр.  Целта на брошурата е да бъдат представени на 

целевите групи, заинтересованите страни и  

широката общественост целите, задачите и 

очакваните резултати по проекта. Изпълнителят е 

длъжен да:  

 Направи дизайн; 

 Предпечатна подготовка; 

 Отпечатване със следните технически  

параметри:  

 Размер А5.  

 Обем 8 стр. 

 Печат – цветност  4+ 4; 

 Листа: картон; 

 Скрепване с капса в единия ъгъл. 

 

Изработването на брошурата да е в 

съответствие с изискванията на ОПРЧР, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

 

Възложителят предоставя на изпълнителя 

съдържанието на брошурата.  
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№ 
Наименование на 

доставката  
Количество Описание на изискванията към доставката 

6. Чанти за документи с 

дълга дръжка  

 

 

450 бр.  Печат и доставка  

Материал: нетъкан текстил – гладък  

Размери: 305/365/5 мм 

Печат: Надпис в 1  цвят 

 

Печатът да е в съответствие с изискванията на 

ОПРЧР, Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

7. Банер със сгъваема стойка 

 

 

1 бр.  Изработка и доставка.  

Размер на рекламния дисплей : 850/2000 мм 

Сгъваема алуминиева рамка за лесно сглобяване, 

демонтиране и пренасяне.  

Габаритни размери: 850/2100/380 мм 

Печат: пълноцветен, едностанен върху винил - мат 

 

Отпечатан в съответствие с изискванията на 

ОПРЧР, Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

8. Информационна табела с 

размер 50/70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 бр. Дизайн, изработка и доставка на  

Информационна табела за Център по визуална 

антропология.  

Размер: H 500/W700/ 4 мм 

Основа 4 мм коматекс  

Печат: пълноцветен, едностанен  

 

Дизайнът, изработката и печатът да са в 

съответствие с изискванията на ОПРЧР, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

9. Плакати с размер 50/70 

 

 

3 типа х 200 

бр.   
Дизайн, изработка и доставка на 3 типа плакати 

(различно съдържание):  

Размер: H700/W500 мм 

Печат: пълноцветен, едностранен 
 

Наименование на съответното събитие 

Дизайнът, изработката и печатът да са в 

съответствие с изискванията на ОПРЧР, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

10 Сборник с публикации на 

преподаватели (наръчник) 

Максимална прогнозна 

стойност  5 000,00 лева без 

ДДС. 

250 бр.  Дизайн, предпечат, печат и доставка.  

Размер: 142/202 мм 

Корици: 100% рециклиран  

Печат на кориците: пълноцветен, едностанен (4+0) 

Вътрешни страници (тяло):  

Обем 250 стр. 

хартия -  рециклирана  

Печат- 1+1. 

Скрепване (подвързване) шиене + топлолепене. 

Дизайнът, изработката и печатът да са в 
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№ 
Наименование на 

доставката  
Количество Описание на изискванията към доставката 

съответствие с изискванията на ОПРЧР, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

Възложителят предоставя на изпълнителя 

съдържанието на сборника.  

11 Сборник в 2 тома с 

публикации на целевите 

групи (публикации 

свързани с темата на 

дисертацията или 

изследването) 

 

 

 

 

 

 

250 бр.  Корици: рециклиран  

Печат на кориците: пълноцветен, едностанен (4+0) 

Вътрешни страници (тяло):  

Обем: по 400 стр. на том  

хартия -  рециклирана 

Печат- 1+1. 

Скрепване (подвързване) шиене + топлолепене 

Тераж: по 125 бр. на том  

 

Дизайнът, изработката и печатът да са в 

съответствие с изискванията на ОПРЧ,, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

Възложителят предоставя на изпълнителя 

съдържанието на брошурата.  

12 Размножаване и печат на 

DVD, дизайн и печат на 

картонена кутия 

(притурка към книжните 

издания – Сборник в 2 

тома). 

 

 

 

 

 

 

 

250 бр.  Дизайн, предпечатна подготовка и печат на 

картонена кутия за DVD:  

Кутия: 100% рециклиран картон 

Печат: 4+0  

Залепен за последна корица на 2 тома. 

Размножаване и печат на DVD: 

Печат върху DVD: 4+0 (пълноцветно) 

Запис на информация в DVD. 

 

Дизайнът, изработката и печатът да са в 

съответствие с изискванията на ОПРЧР, 

Регламент на Съвета (ЕО) № 1083/2006 и 

Регламент на Комисията (ЕО) № 1828/2006. 

 

В техническото си предложение участникът следва да представи предложение за 

артикулите в съответствие с изискванията на техническата спецификация на 

възложителя.  

Техническите характеристики на артикулите, посочени в колона 4 от Техническата 

спецификация, са минимални и индикативни, като всеки участник може да предлага 

допълнителни надграждащи по характер характеристики на посочените артикули, 

които той смята, че ще подобрят качеството на предлаганите артикули и ще повишат 

оценката, съгласно приложената методика за оценка. 

 

4.  За целите на оценката - като част от техническото предложение, участникът 

следва да изработи и представи 4 бр. графични проекти на предложените за 

доставка артикули. Проектите трябва да отговарят на изискванията за визуална 

идентификация, определени в „РЪКОВОДСТВО за изпълнение на дейности за 
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информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, 

публикувано на следния адрес: http://esf.bg/view_doc.php/3075.  

 

Графичният дизайн на брошура, кориците на сборниците и плакатите се изработват с 

примерно съдържание, като участникът използва друг произволен текст и изображения, 

подходящи за характера на ОП РЧР.  

 

Всеки един от участниците следва да представи в класьор с цветни разпечатки на 

графичните проекти на предложените за доставка 11 бр. артикули. Графичните проекти 

трябва да са изготвени специално за целите на оценката и трябва да отговарят на 

посочените в колона 4 от техническата спецификация технически характеристики.  

 

Участниците трябва да представят графични проекти на: 

 

1. Тетрадки – пад 

2. Химикалки 

3. Папки 

4. Чанта за документи с дълга дръжка 

5. Банер със сгъваема стойка 

6. Информационна табела 

7. Печат на DVD 

8. Печат на картонена кутия (притурка към книжните издания – Сборник в 2 тома):  

Под графичен проект на предложените за доставка артикули да се разбира съчетание от 

а) снимка на предложения артикул и б) графичен брандинг (графично изображение на 

лого/текст в съответствие с изискванията в Ръководството за изпълнение на дейности за 

информиране и публичност по ОП РЧР).  

 

Участниците представят графично предложение на предлаганите артикули в 

съответствие с приложения образец Приложение 1 към техническото задание, което 

трябва да съдържа:   

1. графични проекти в реален размер за артикулите от техническата 

спецификация; 

2. номера на артикула (колона 1 от техническата спецификация);   

3. наименованието на артикула (колона 2 от техническата спецификация); 

4. детайлно описание на характеристиките на предлагания артикул: 

размер/формат, обем, материал, цвят, книговезване, друго /капацитет, 

специфични характеристики ..../, рекламна площ, предложена технология на 

брандиране, описание на допълнителни характеристики, които надграждат 

минималните изисквания на възложителя за дадения артикул. 
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Предложените графични проекти на печатните материали ще служат за 

целите на оценката и няма да бъдат използвани по какъвто и да е начин от 

възложителя без знанието и изричното съгласие на участника. 

 

 Участникът следва да представи подробен график за изпълнение, съгласно 

Приложение 2.  

 

Недопустимо е: 

 разделянето на поръчката на отделни елементи, съответно подаването на оферта 

само за отделни доставки; 

 надхвърляне на прогнозната максималната стойност на поръчката и/или на 

отделните доставки. Такава оферта ще се счита за изготвена в противоречие с 

обявените от Възложителя в поканата условия и няма да бъде оценявана. 

 

5. Общи изисквания при изпълнение на предмета на поръчката. 

  Изработката и доставката следва да се извършат съгласно условията на 

техническото задание на Възложителя и изискванията, посочени в него до 

30.06.2015 г. или до достигане на стойността на публичната покана в зависимост 

от това кое от двете обстоятелства ще настъпи по - рано.   

  Изпълнителят се задължава да представи проект на всеки от артикулите от 

поръчката, като срокът за представянето му започва да тече от следващия ден на 

датата на възлагането на поръчката с възлагателен протокол за поръчка и изтича 

с одобрението на проекта от Възложителя с възлагателен протокол за 

изпълнение, с което Възложителят одобрява проекта.   

  Срокът за изработване и доставка на  артикулите от поръчката започва да тече от 

следващия ден от датата на възлагането й с възлагателен протокол за поръчка и 

изтича с извършване на доставката и подписването на предавателно-

приемателен протокол от страна на Възложителя.  

  Осигуряването на снимков материал (съответно заснемане или закупуване от 

банки за снимки) за дизайна и изработката на печатните материали се 

осъществява от участника.   

  При представяне на проектите (при изпълнение на пръчката), от потенциалния 

изпълнител, артикулите следва да бъдат с характеристики и качество не по-

ниски от предложените от участника в техническото предложение към офертата 

и за целите на оценката.  

  Всяка доставка се извършва на адреса на Възложителя:  

Нов български университет,  гр. София 1618, ул. „Монтевидео” № 21.  
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Инвестира във вашето бъдеще! 

 

 

Приложение 1 

 

 

Цветна разпечатка и описание на графичен проект на печатни материали - № 5, 

10 и 11) 

Описание / характеристика на изделието 

№ на артикул  

Наименование на 

артикул 

 

Формат:  

Обем:  

Хартия/картон:  

Цветност:  

Книговезване:  

Друго:  

Надграждане на 

минималните 

изисквания: 

 

 

Приложение графичен проект в реален размер. 
 
 

 

Цветна разпечатка и описание на графични проекти - № 1, 2,4, 6,7, 8, 9, и 12 ) 

Описание / характеристика на изделието 

№ на артикул  

Наименование на 

артикул 

 

Размер:  

Материал:  

Цвят/цветове:  

Размер на рекламната 

площ: 

 

Технология на 

брандиране /печат: 

 

Друго /обем, 

капацитет, 

специфични 

характеристики, др./ 

 

Надграждане на 

минималните 

изисквания: 
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Цветна разпечатка на графичен проект в размер 100/100 мм. 
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Приложение 2  

 

 

 

ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

 

 

 Подробно описание на графика за изпълнение:  

 

№ 
Наименование на 

артикула/услугата   

Срок за представяне на 

проекта на артикула 

след възлагането му с 

възлагателен протокол 

от Възложителя 

Срок за изпълнение/доставка 

на артикула след одобрението 

на проекта и възлагането му с 

възлагателен протокол от 

Възложителя  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


