РАЗДЕЛ ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Изработка и доставка на компактдискове за нуждите на БНР“
1. Предмет на поръчката:
Предметът на поръчката включва изработка на компактдискове, самостоятелно или в
комплект с опаковки, съобразно конкретната заявка на Възложителя. Дисковете ще
съдържат продуцирани от Българското национално радио произведения, или такива, върху
които БНР е уредило всички права във връзка с тяхното издаване. Окомплектоване,
съобразно посочения тираж, адресът на доставка и начина на окомплектоване
(индивидуална опаковка, опаковане в кашони или др.) се посочват във всяка конкретна
заявка на Възложителя.
2. Видове дейности, предмет на обществената поръчка:


Изработка на матричен компактдиск с пълноцветен печат;



Изработка на картонена кутийка тип джоб;



Изработка на картонена кутийка със затваряне, с печат от вътрешната страна;



Изработка на луксозна картонена кутийка тип Digipack с 2 страни;



Изработка на луксозна картонена кутийка тип Digipack с 3 страни;



Изработка на тънка пластмасова кутийка с 2 страници с предна вложка;



Изработка на пластмасова кутийка с черен или прозрачен трей, предна вложка от 2
или повече страници и двустранна задна вложка;



Изработка на допълнителна вложка с 4 или повече страници, сгънати на хармоника
или шити с телче;



Изготвяне на мостри на обложките.
Възложителят си запазва правото да възлага една или повече от описаните дейности

с всяка конкретна заявка, отправена при условията на договора за обществена поръчка.
3. Срок за изпълнение:
Срокът за изпълнение на всяка отделна заявка е не повече от 14 календарни дни от
получаване на заявката, съответно от получаване на писменото потвърждение на
Възложителя в случаите, описани в т. 4.3.
4. Допълнителна информация:
4.1. Прогнозен тираж на еднократна заявка: между 500 броя и 3000 броя.
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4.2. Възложителят ще предостави на избрания Изпълнител списък с произведенията, които
ще бъдат включени в компактдиска, указания за съдържанието и вида на опаковката
(обложка, кутия и др.), информация за тиража и каква част от него е с нетърговска цел,
както и звуков файл (мастер) на записите, които ще бъдат включени в диска.
4.3. При възникване на необходимост, възложителят има право да заявява изготвяне на
компактдискове с опаковки, чиито параметри се различават от описаните в т. 2 от
техническата спецификация (напр. нетрадиционен формат на обложката, твърди корици
и др.) В този случай Възложителят отправя писмено запитване за оферта до Изпълнителя.
Изпълнителят се задължава да предостави оферта или отказ от подаване на оферта до 3
(три) работни дни от получаване на запитването. Дейностите по всяка заявка се считат за
възложени след изрично писмено потвърждение на офертата от страна на Възложителя.
4.4. Прогнозен брой заявки за една година: от 8 броя до 10 броя.
Възложителят не се ангажира с минимални или максимални количества компактдискове
за целия срок на договора за обществена поръчка или какъвто и да било отделен период
от него. Заявките ще бъдат изпращани съобразно конкретните нужди на Възложителя,
идентифицирани в хода на изпълнение на поръчката.

(п.) заличен на основание чл. 23 от ЗЗЛД
Изготвил: Юлия Соколова - Ръководител отдел „Реклама и издателска дейност“
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