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Всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на
об w ествена

поръчка с предмет : „ Организиране и провеждане иа информационни

кампании за популяризиране на финансови механизми в областта на енергийната
ефективност, използващи използването на информационни и рекламни материали , по
проект „ Повишаване на институционалния капацитет на Агенцията за устойчиво
енергийно развитие с цел предоставяне на повече и по- качествени услуги в областта на

енергийната

ефективност"

конкурентоспособностга

по

Оперативна

на българската

програма

икономика" 2007-2013,

„ Развитие

на

съф l г l ганс ll рана от

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие "

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ,
Във връзка с постъпило запитване по повод горепосочената процедура за възлагане на
обцiествена поръчка, давам следните разяснения по поставените въпроси :

Въпрос Ns 1:

Описание на дейност 4- Изработване на 3000 бр. наръчници на финансовите
механизми . Може ли да ми кажете какво се изисква в случая , само печат и дизайн , а текста
получаваме от вас или ние разработваме текста?
Разяснение по въпрос Ns 1:
От изпълнителя се изисква само печат и дизайн по текст, който ц I е получи от
Възложителя .
Въпрос Ns 2:
Даденото количество за всяка дейност, например Изработване и издаване на флаер-
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1000 бр ., това е кс )личеството предполагам за целия период? Моля да ме поправите ако
греша, за всеки район от общо шест изработваме по 1000 флаера, тоест общо 6000 флаера за
София, Пловдив. Бургас . Варна. Русе , Пловдив?
Разяснение по въпрос Ns 2:
За целия период на договора еднократно се издават 1000 броя флаери .

Въпрос Ns 3:
Бихте ли ми отговорили дали даденото количество се разпространява на няколко

информационни етапа и колко са те , тъй като не можах да ги открия в документацията ?
Разяснение по въпрос Ns 3:
Флаерите ще се разпространяват след заявяване от Възложителя .
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С уважение,
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