
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА УСЛУГА

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ЦЯЛОСТНА ОРГАНИЗАЦИЯ, ПОДГОТОВКАТА И 
ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЕЛСКО СТОПАНСТВО SIA2017”, 
ПАРИЖ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА
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1. ПРЕДМЕТ

Предмет на настоящата процедура е осигуряване на цялостната организация, подготовката 
и осъществяване на участието на Република България в Международното изложение за 
селско стопанство „SIA20I7“, Париж, Френската република.

2. ЦЕЛ

Целта на настоящата процедура е организиране на представянето на българската страна в 
Международното селскостопанско изложение „SIA 2017“. Международното 
селскостопанско изложение “SIA (Salon International de PAgriculture) 2017) ще се проведе 
от 25 февруари до 5 март 2017 г. в гр. Париж, Република Франция.

Изложението ще се състои за 54-ти път, като то е изградило репутация на едно от най- 
значимите изложения в областта на отрасъл „Земеделие“ и в частност на секторите: 
животновъдство и генетика, производство на зеленчуци и др.

3. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА

Изпълнителят трябва да осигури цялостната организация по участието на Република 
България в Международното селскостопанско изложение „SIA2017“, Париж, Френската 
република, което ще се проведе в периода 25 февруари -  5 март 2017 г.

ЗЛ. Дейности в обхвата на поръчката

Изпълнението на услугата включва реализирането най-малко на следните дейности:

1. Изграждане на щанд за българското участие
2. Осигуряване на представяне на български продукти
3. Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери /летище- 

хотел-летище и ежедневно до изложението и обратно/, пропуск за достъп в периода на 
изложението за участниците в предложената развлекателна програма и дегустациите

4. Осигуряване на кетъринг за посетителите на щанда
5. Изготвяне и представяне на развлекателна програма - използване на иновативни 

подходи за рекламното представяне на България
6. Разходите за транспортиране на конструкциите и оборудването от България до 

изложението и обратно, както и застрахователни разходи и такси са за сметка на 
Изпълнителя;

7. Конструкциите и оборудването следва да бъдат доставени до изложението в 
определените от организатора на изложението срокове;

8. Монтаж и демонтаж на щанда в определените от Възложителя срокове;



3.2 Технически параметри на изложбена площ

- Изложбена площ -  80,5 кв.м.

- Проектиране и изграждане - осигуряване на достатъчно пространство за свободен
достъп на посетителите до щанда / тип отворен от 4 страни

3.3 Изисквания на представянето на българската страна по време на изложението

3.3.1 Минимални функционалности и характеристики на изложбената площ

Разпределението на изложбената площ, трябва да включва минимум:

Изложбени места за представяне на продукти 
Ресторантьорска част 
Кухненско помещение 
Приемна зала 

- Две складови помещения 
Инфодеск

Технически изисквания за изложбената площ:

❖ Подходяща ВиКвръзка  - заявяване и осигуряване на водна връзка;
❖ Електрозахранване - заявяване и осигуряване на необходимото електрическо 

захранване на щанда;
❖ Интернет  - заявяване и осигуряване на надеждна интернет връзка, като 

препоръчителната минимална скорост е 20 мегабита вход, 10 мегабита изход, 
преносими компютри, принтери и офис консумативи за сметка на Изпълнителя;

❖ Осветление - Изпълнителят следва да осигури достатъчен брой осветителни тела, 
гарантиращи добра обща осветеност на цялата площ;

❖ Техника - 1 бр. LED-монитор, 1 бр. DVD-плейър;
❖ Подово покритие - изработено от материал МДФ и/или друг вид настилка, но със 

същото качество и/или по-високо. Цветът на подовото покритие трябва да съобразен с 
визията на щанда.

Характеристики и изисквания към разпределението на изложбената площ:

❖ Изграждане на приемна зала за срещи - Приемната трябва да бъде оборудвана с 
подходящи мебели и осветление, включващи маса с минимум 6 седящи места, с 
възможност за осигуряване на допълнителни такива при необходимост.

♦♦♦ Ресторантска част - Изпълнителят следва да предвиди напълно оборудвана 
ресторантьорска част. Изпълнителят следва да предвиди на щанда ресторантска част с 
минимум 4 бр. маси и 16 бр. места за сядане.
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❖ Кухненско помещение, където ще бъдат приготвяни българските ястия - Кухненското 
помещение следва да бъде оборудвано е необходимата посуда и кухненско 
оборудване, което да е съобразено е всички санитарно-хигиенни изисквания.

❖ Изложбени места за представяне на продукти - Изпълнителят следва да осигури 
възможност за изграждане на ясно обособени, добре осветени и функционални 
места/мини-щандове за представяне на минимум 5 различни български продукта. 
Всяко изложбено място следва да предоставя технологично решение за излагане на 
експонатите и място за контакт е посетители.

❖ Складови помещения - Изпълнителят трябва да предвиди място за разполагане на две 
самостоятелни заключващи се складови помещения (едно за ресторантската част и 
едно за изложбената част), които е необходимо да бъдат оборудвани със стелажи, 
рафтове, място за дрехи и др.

❖ Осигуряване на място за информационни материали - Изпълнителят трябва да 
осигури на видно място обособена част за информационни материали (инфо-деск).

❖ Разходите по наем на изложбена площ, както и за консумация на електроенергия и 
водоснабдяване са за сметка на Възложителя.

3.3.2 Художествено и графично оформление, и дизайн

❖ Визията на щанда трябва да осигурява привлекателно и запомнящо се представяне 
на страната, което отразява успешното и модерно развитие на земеделието в страната;

❖ Изпълнителят трябва да изгради конструкция е надписи - на името на 
Министерството на земеделието и храните и на Република България, изписани на френски
език;

Изпълнителят трябва да осигури добра видимост на надписите от всички страни; 
Размерите на логата, надписите и всички рекламно-информационни елементи следва да са 
съобразени е пространството и площта на местата, на които ще бъдат разположени.

3.3.3 Осшуряване на кетъринг в ресторантска част

Кетърингът е необходимо да включва български продукти и напитки. Изпълнителят следва 
да обезпечи предлагането на посетителите на ястия.

Изпълнителят трябва да обезпечи наличието на достатъчни количества от предлаганите от 
него стоки.

Транспортирането на щанда и продуктите за изложението е задължение на Изпълнителя.

3.3.4 Изисквания за осигуряването на продукти от български производители, които 
ще бъдат представяни на щанда
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Изпълнителят следва да осигури представяне на минимум 5 различни български продукта 
- млечни продукти, трайни колбаси, плодове и зеленчуци в прясно и/или консервирано 
състояние, мед и други.

Изпълнителят следва да осигури достатъчно количество и разнообразие от продукти и 
начин за тяхното представяне.

3.3.5 Изготвяне и представяне на развлекателна програма

Изпълнителят следва да осигури развлекателна програма по време на изложението.

3.3.6 Информационио и организационно обслужване:

осигуряване на лице за организация на работата на щанда за цялото време на 
изложението;

осигуряване на техническо лице;

• осигуряване на персонал за техническо и организационно обслужване на щанда;

застраховка на екипа, изграждащ щанда, за целия период на престой.

3.4 Допълнителни характеристики на представянето

С оглед на постигане на по-високо качество на цялостното представяне на българската 
страна по време на изложението, се препоръчва на участниците да предложат 
допълнителни функционалности и характеристики на щанда, които разширяват 
посочените в т. 3.3.1 минимални функционалности и характеристики на изложбената 
площ.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Техническото предложение на участниците следва да съдържа:

1. Представяне на графичен проект на щанда;
2. Описание на начина, по който ще бъдат постигнати изискванията, посочени в т.3.3.

Изисквания на представянето на българската страна по време на изложението;
3. Описание на допълнителни функционалности и характеристики на щанда, които

разширяват посочените в т. 3.3.1 минимални функционалности и 
характеристики на изложбената площ;

4. Описание на елементите на развлекателната програма.



Когато техническото предложение не съдържа съответното описание за постигане на 
изискванията по т.3.3 изисквания на представянето на българската страна по време на 
изложението, техническата оферта на участника не се оценява, а участникът се отстранява 
от участие в процедурата.

V. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

Максимален бюджет на поръчката е до 80 000,00 лв. без ДДС

VI. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СРОК

6.1. Местоположение: Изложбен център Paris Expo Porte de Versailles, гр. Париж, Френска 
република

6.2. Срок за изпълнение:

6.2.1. Монтаж на щанда -  не по-късно от 24.02.2017 г.

6.2.2. Демонтаж на щанда -  07.03.2017 г.
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ОБРАЗЕЦ № 3

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

от „Мирамар филм" ООД
(наименование на участника)

и подписано Светлана Димитрова Танева, с ЕГН 7403146418
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или подизпълнителя (когато е 
приложимо): 130552767;

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в 

процедурата, получаването, на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме и 

потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията 

посочени в документацията за участие в процедура с предмет: "Осигуряване на цялостна 

организация, подготовка и осъществяване на участието на Република България в 

Международно селскостопанско изложение SIA 2017, Париж, Фр>еиската 

република".

2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача" документация за 

участие и сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. 

Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

3. Декларираме, че ще изпълним дейностите по обществената поръчка в сроковете 

регламентирани от Възложителя в документацията за участие и Техническата спецификация.

4. Местоположение и срок за изпълнение: на поръчката

4.1. Местоположение -  гр. Париж, Френската република.

4.2. Срок за изпълнение:

Срокът за изпълнение на услугата започва да тече от датата на сключване на
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договора и следва да приключи до 07.03.2017 г. Дати за:

Монтаж на щанда - не по-късно от 24.02..2017 г.

Демонтаж на щанда - 07.03.2017 г.

5. Заявяваме, че ще изпълним най-малко следните дейности:

5.1. Изграждане на щанд за българското участие;

5.2 Осигуряване на представяне на български продукти;



5.3. Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери 
/летище-хотел-летище и ежедневно до изложението и обратно/, пропуск за достъп в периода 
на изложението за участниците в предложената развлекателна програма и дегустациите.

5.4 Осигуряване на кетъринг за посетителите на щанда;

5.5 Изготвяне и представяне на развлекателна програма - използване на иновативни 

подходи за рекламно представяне на България;

5.6 Разходите за транспортиране на конструкциите и оборудването от България до 

изложението и обратно, както и застрахователни разходи и такси са за сметка на 

Изпълнителя;

5.7 Конструкциите и оборудването следва да бъдат доставени до изложението в 

определените от организатора на изложението срокове;

5.8 Монтаж и демонтаж на щанда в определените от Възложителя срокове;

6. Заявявам, че ще осигурим представяне на минимум 5 различни български 

продукта - млечни продукти, трайни колбаси, плодове и зеленчуци в прясно и/или 

консервирано състояние, мед и други.

7. Заявявам, че при проектиране и изграждане на щанда ще осигурим пространство 

за свободен достъп на посетителите до него / тип отворен от 4 страни/.

9. Предлагам 32 /тридесет и две/ броя допълнителни функционалности и 

характеристики на изложбената площ, които подробно описваме в приложените документи 

към настоящото техническо предложение.

10. Декларирам, че разполагам и ще осигуря необходимия експертен капацитет за 

изпълнение на услугата качествено и в срок.

11. Декларирам, че ще извърша смяна ключов експерт от екипа си, при условие, че 

предложения нов експерт отговаря на всички изисквания на Възложителя, поставени в 

документацията за обществената поръчка, предшествала договора.

12. Декларирам, че дейностите, които ще бъдат извършени от новия експерт следва 

да бъдат същите, извършвани от предишния експерт, който е бил сменен и предложеният 

нов експерт ще бъде представен за официално одобрение от Възложителя.

13. Декларирам, че ще обезпеча организацията, подготовката и осъществяване 

участието на Република България в Международното изложение за селско стопанство 

"SIA2017" , Париж, Френската република (25 февруари - 5 март 2017)";

14. Декларирам, че ще осигуря кетъринга в рамките на Международното изложение.

15. Декларирам, че ще обезпеча разработването и провеждането на развлекателна 

програма за целите на настоящата поръчка.

16. Към настоящото прилагам:

16.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника - оригинал;
\

j
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16.2. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и изискванията на възложителя за поръчката и съобразено с критериите за 

възлагане, съобразно методиката за оценка, в т. ч.:

16.2.1 графичен проект на щанда;

16.2.2 описание на начина, по който ще бъдат постигнати изискванията посочени в т. 

3.3 от Техническата спецификация;

16.2.3 описание на допълнителни функционалности и характеристики на щанда, 

които разширяват посочените в т. 3.3.1 от Техническата спецификация;

16.2.4 описание на елементите на развлекателната програма;

16.3. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец

№ 4;

16.4. декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 5;

16.5. декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 6.

Дата, 23.12.201бг. ИМЕ, ПОДПИС: Светлана Димитрова Танева
/трите имена, подпис и печат/



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖ ЕНИЕ ЗА ОРГ АНИЗИРАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА 
БЪЛГАРСКАТА СТРАНА В М ЕЖ ДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА СЕЛСКО 

СТОПАНСТВО SIA 2017” , ПАРИЖ, ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА

I. ПРЕДМЕТ. ЦЕЛ. ОБХВАТ НА УСЛУГАТА. М ЕСТОПОЛОЖ ЕНИЕ И СРОК.

1.1. Предмет на настоящата процедура е услуга с предмет: „Осигуряване цялостната 
организация, подготовката и осъществяване участието на Република България на 
Международното изложение за селско стопанство S1A 2017”, Париж, Френска 
република“

1.2. Цел на настоящата процедура е организиране на участието на българската 
страна в международното изложение „SIA 2017 г.“, което се провежда в гр. Нариж, 
Френска република. „SIA“ е едно от най-престижните изложения в Европа на селско 
стопанство, хранителна промишленост и градинарство.

1.3. Обхвата на услугата -  осигуряване на цялостната организация на българското 
участие, както следва :

* Изграждане на щанд за българското участие;
* Осигуряване на представяне на български продукти;
» Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери 

/летище-хотел-летище и ежедневно до изложението и обратно/, пропуск за 
достъп в периода на изложението за участниците в предложената 
анимационна програма и дегустациите, както и на един представител от 
фирма-изложител;

* Осигуряване на кетъринг за посетителите на щанда;
* Изготвяне и представяне на развлекателна програма - използване на 

иновативни подходи за рекламното представяне на България:
* Разходите за транспортиране на конструкциите и оборудването от България 

до изложението и обратно, както и митническите и застрахователни разходи и 
такси са за сметка на участника;

» Конструкциите и оборудването следва да бъдат доставени до изложението в 
определените от организатора на изложението срокове;

»' Монтаж: и демонтаж на щанда в определените от организатора на 
изложението срокове.

1.4 Технически параметри на изложбена площ

- Изложбената площ е с размери от 80,5 кв.м.

- Проектирането и изграждането на изложбената площ е с достатьчно пространство 
за свободен достъп на посетителите до щанда -  отворен тип от 4-те страни

1.5. М естоположение и срок

Изложбен център Paris Expo Porte de Versailles, гр. Париж, Френска република



Срок за изпълнение :

Монтаж на щанда -  не по-късно от 24.02.2017 г.

- Демонтаж на щанда -  07.03.2017 г.

II. ОПИСАНИЕ НА ПОДХОД НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

2.1 Подходи и методи

С цел да се гарантира, синхронизацията на дейностите и взаимодействието между 
различните части ще се координират и разпределят дейностите спрямо уменията и 
познанията на експертите, които ще бъдат посгоянно наети от Участника за периода 
а изпълнение на договора.

Проблемите на осигуряването на ефективна координация са пряко свързани с нивото 
на развитие, както и необходимостта да се поддържа постоянен обмен на 
информация. Участника ще наблегне на постоянната комуникация и обратния 
процес на обмен на информация. Когато ръководителят на екипа подава инструкции 
или друга информация, свързана е цялостния процес с изпълнението на договора, 
той ще се погрижи да получи обратна информация относно изпълнението им.

Координацията изрично определя кой, какво и кога да се направи, с кого и как да си 
взаимодействат в какъв ред да се предава резултатите от собствения си труд и други 
заинтересовани страни да използват своите резултати.

Ангажираме се екипът по проекта да изпълнява приоритетно задачите си. Едно от 
предимствата на ефективния ръководител и екип се определя от способността му да 
използва компетенциите и таланта на своите членове, а координацията изрично 
определя кой, какво и кога да се направи, с кого и как да си взаимодействат в какъв 
ред да се предава резултатите от собствения си труд и други заинтересовани страни 
да използват своите резултати.

Методите за извличане на данни имат важно влияние върху вида на данните, които 
се събират. Подходите за събиране на данни могат да бъдат разделени най -общо в 
две основни категории -  качествени и количествени, както е описано по-долу:

* Количествени подходи -  ще се използват от Участника в настоящата 
обществена поръчка за събиране на преки данни. Ще поставим следните 
въпроси: кой, какво, кога, къде, колко и как. Количествените данни 
обикновено имат цифрово изражение, като средни стойности, числа или 
съотношения;

*» Качествени подходи -  ще се използват за събирането на косвени данни и 
оценка на косвените резултати:

2.2 Инструментариум за изпълнение на поръчката

/ <



Екипът за изпълнение на поръчката ще се състои от експерти, които ще бъдат пряко 
ангажирани с качественото управление на обществената поръчка. Всички те 
притежават необходимата професионална квалификация и опит в съответствие със 
спецификата на поръчката.

Имайки предвид специфичния предмет на настоящата обществена поръчка, в пълно 
съответствие с изискванията на възложителя, Участникът предлага 
висококвалифициран и добре структуриран ключов екип, включващ:

Експерт 1 -  Ръководител на екип - Дияна Иванова Стоянова

Ръководителят на екипа ще отговаря за цялостното изпълнения процес, свързан с 
изпълнението на договора, включително и неговото отчитане пред възложителя.

Експерт 2 -  Специалист „Логистика“ - Георги Василев Димитров

Специалист „Логистика“ ще отговаря за организирането и логистиката на 
транспонирането, монтажа, демонтажа и цялостното обслужване на щанда по време 
на представянето на страната ни на изложението.

Експерт 3 -  Специалист „Аниматор“ - Матей Константинов Еленков

Специалист „Аниматор“ ще отговаря за изготвянето на развлекателната програма, 
както и за нейното реализиране в рамките на изпълнението на услугата.

Съгласно изискванията на Възложителя „Мирамар филм“ ООД ще осигури 
цялостното техническо обезпечаване на събитието с необходимото оборудване по 
всички дейности в обхвата на поръчката.

2.3 Оригиналност на предложените визии.

Художественото и графично оформление на изложбеното пространство, неговият 
дизайн и сценография представляват смел опит да се вплетат традицията и 
мистиката на България, с модерни, удобни и различни решения, които да направят 
българското участие в международното изложение „SIA 2017 г.“ запомнящо се и 
впечатляващо.

Основните характеристики на художественото оформление са използването на 
природни материали, като дърво и камък, както и техни сценографски аналози. 
Подовото покритие е изработено от висококачествен облицовъчен материал и е 
съобразено с, визията на щанда. Носещите колони са комбинация от облицоване с 
дървен материал, а отделните пространства са обособени с материали като камък, 
тухла, зеленина, както и техните сценографски аналози. Проектът осигурява 
необходимото пространство за свободен достъп от посетители от 4-те страни на 
щанда.

2.4 Управление на предмета на поръчката по етапи, разпределение на дейностите, 
наблюдение и контрол.

За управление на предмета на поръчката по етапи, предлагаме следното:



1. Първи етап: Осигуряване на техническо обезпечаване на събитието. 
Транспониране на конструкциите и оборудването от България до изложението и 
обратно, както и митнически и застрахователни такси. Специал ист''Логистика" ще 
следи за навременното доставяне на конструкциите и оборудването, съгласио 
изложените срокове.

2. Втори етап: Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и 
трансфери за участниците в предложената анимационна програма и дегустациите.

Ръководителят на екип ще се грижи за цялостната организация относно пътуването 
на целият екип.

3. Трети етап: Монтаж и демонтаж на щанда в определените срокове на изложението 
и подготовка на изложбена площ и изграждане на щанда за българското участие

Специалист „Логистика ще следи за монтажа, демонтажа и цялостното обслужване 
на щанда по време на представянето на страната ни в изложението.

4. Четвърти етап: Осигуряване на представяне на български продукти и осигуряване 
на кетъринг за посетителите на щанда.

Ръководител на екип ще отговаря за осигуряването на българските продукти и 
съхранението им по време на изложението им.

5. Пети етап: Изготвяне и представяне на развлекателна програма. Специалист 
„Аниматор1'1 ще отговаря за изготвянето на развлекателната програма, както и за 
нейносто реализиране в рамките на изпълнението на услугата.

Ръководител на екип ще контролира пряко всички предвидени дейности за 
безпрепятственото изпълнение на договора. Като всеки един етап е проследим и има 
отговорно лице, както сме посочили.

III. ОПИСАНИЕ НА НАЧИНА, ПО КОЙТО ЩЕ БЪДАТ ПОСТИГНАТИ  
ИЗИСКВАНИЯТА, ПОСОЧЕНИ В Т. 3.3 ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА  
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Ако бъде избран за изпълнител, „Мирамар филм“ ООД ще изпълни 
качествено и в срок всички дейности по настоящия проект, съгласно изискванията на 
Възложителя и направените предложения за начин на изпълнение на услугата.

За целите на проекта, „Мирамар филм“ ООД ще организира участието на 
българската страна в международното изложение „SIA 2017“ в периода 25 февруари- 
5 март 2017 г., като осигури монтаж на щанда -  не по-късно от 24 февруари 2017 г. и 
демонтаж на щанда -  на 7 март 2017 г.

Съгласно изискванията на Възложителя, ще бъде осигурено:



• Изграждане на щанд за българското участие;
• Осигуряване на представяне на български продукти;
• Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери 

/летище-хотел-летище и ежедневно до изложението и обратно/, пропуск за 
достъп в периода на изложението за участниците в предложената 
анимационна програма и дегустациите;

• Осигуряване на кетъринг за посетителите на щанда;
• Изготвяне и представяне на развлекателна програма - използване на 

иновативни подходи за рекламното представяне на България;
• Разходите за транспортиране на конструкциите и оборудването от България 

до изложението и обратно, както и митническите и застрахователни разходи и 
такси са за сметка на участника;

• Конструкциите и оборудването следва да бъдат доставени до изложението в 
определените от организатора на изложението срокове;

• М онтаж и демонтаж на щанда в определените от организатора на 
изложението срокове.

Настоящето техническо задание цели да опише детайлно методите и 
средствата за постигане на поставената цел на поръчката - организиране на 
участието на българската страна в международното изложение „SIA 2017 г.“ , което 
се провежда в гр. Париж, Френската република, както и всички посочени дейности в 
рамките на нейния обхват.

„SIA“ е едно от най-престижните изложения в Европа на селско стопанство, 
хранителна промишленост и градинарство. Участието в изложението е от 
съществено значение за българското селско стопанство и хранително-вкусова 
промишленост pi е възможност българските производители да защитят и завоюват 
нови пазарни позиции за своите продукти.

Отчитайки всички тези факти, настоящият участник декларира готовността и 
възможностите си да осигури професионални и качествено изпълнение на следните 
елементи, посочени в изискванията и указанията на обявената поръчка :

• Осигуряване на представяне на български продукти;
11 Осигуряване на самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери 

/летище-хотел-летище и ежедневно до изложението и обратно/, пропуск за 
достъп в периода на изложението за участниците в предложената 
анимационна програма и дегустациите, както и на един представител от 
фирма-изложител;

• Осигуряване на кетъринг за посетителите на щанда;
• Изграждане на щанд за българското участие;
• Изготвяне и представяне на развлекателна програма - използване на 

иновативни подходи за рекламното представяне на България;
• Разходите за транспортиране на конструкциите и оборудването от България 

до изложението и обратно, както и митническите и застрахователни разходи и 
такси са за сметка на участника;



• Конструкциите и оборудването следва да бъдат доставени до изложениегб в 
определените от организатора на изложението срокове;

• М онтаж и демонтаж на щанда в определените от организатора на 
изложението срокове.

Изложбената площ на щанда за българското участие в международното изложение 
„SIA 2017 г.“ ще представлява разгърнато пространство с размер 80,5 кв.м. Проектът 
осигурява необходимото пространство за свободен достъп от посетители от 4-те 
страни на щанда. Разпределението на изложбената площ, демонстрирано в 
предоставения графичен проект включва :

• Изложбени места за представяне на продукти

• Ресторантьорска част

• Кухненско помещение

• Приемна зала

® Две складови помещения 

« Инфодеск

Съгласно изискванията на Възложителя, „Мирамар филм“ ООД приема, че 
разходите по наем на изложбена площ, както и за консумация на електроенергия и 
водоснабдяване са за сметка на Възложителя.

„Мирамар филм“ ООД ще осигури както транспортирането на щанда, така и на 
продуктите до изложението.

„Мирамар филм“ ООД ще изпълни всички минимални функционалности и 
характеристики на изложбената площ, съгласно изискванията на Възложителя.

В процеса на конструиране и организацията на работата на изложбения щанд се 
предвижда съобразяване с посочените от Възложителя технически изисквания за 
изложбената площ, а именно :



изграждане на подходяща ВиК връзка /заявяване и осигуряване на водна връзка, 
оборудвана с мивка за сметка на Възложителя/, посредством навременна 
предварителна комуникация с организаторите на международното изложение 
„SIA 2017 г.“

подходящо електрозахранване /заявяване и осигуряване на необходимото 
електрическо захранване на щанда за сметка на Възложителя/, посредством 
навременна предварителна комуникация с организаторите на международното 
изложение „SIA 2017 г.“

обезпечаване на високоскоростна интернет комуникация -  заявяване и 
осигуряване на надеждна интернет връзка е минимална скорост 20 мегабита 
вход, 10 мегабита изход, посредством навременна предварителна комуникация 
с организаторите на международното изложение „SIA 2017 г.” и алтернативно 
проучване на локални интернет провайдъри, с цел осигуряването на 
максимално ефективна интернет комуникация.

щандът ще бъде снабден с всички необходими офис консумативи и инвентар - 
преносими компютри и принтери.

2 броя лаптопи, със следните характеристики

о HP ProBook 450 G3, Core i3-6100U(2.3GHz/3M B) 15.6&quot; HD AG + 
Webcam 720p, 4GB DDR3L 1DIMM, 500GB 7200rpm, DVDRW , AMD 
Radeon R7 M340 1GB, 802,1 la /c, BT, FPR, 4C Batt Long Life, Free DOS 

o  Серия - ProBook 450 
o Софтуер - Free DOS 
o Процесор, серия - Intel Core i3 
o Процесор - Intel Core i3-6100U 2.30 GHz, 3 MB cache 
o Чипсет - Chipset is integrated with processor 
o Памет. MB - 4096MB 1600MHz 1DIMM 
o Памет, тип - DDR3L
o Памет, слотове - 2 SODIMM, Up to 16 GB DDR3L-1600 SDRAM 
o Твърд диск, GB - 500GB 7.2krpm 
o Твърд диск, тип - SATA 
o Дисплей, тип - Anti-Glare 
o Дисплей, inch - 15.6" (39.62 cm) 
o Дисплей, резолюция - 1366x768 
o  Сензорен дисплей - He 
o Видео карта - AMD Radeon R7 M340 
o  Видео карта, MB - 1024MB 
o Оптично устройство - DVDRW
o Звук - HD audio with DTS Studio Sound; Two stereo speakers; Integrated 

dual-microphone array 
o М режа - Realtek Ethernet (10/100/1000) .•/



о Безжична мрежа - 802,11 а/с 
о  Bluetooth - Bluetooth 
о 3G - Не 
о  4G/LTE - Не
о USB порт - 2 USB 3.0; 2 USB 2.0 
о eS A T A nopT -H e 
о HDMI порт - HDMI 
о Display порт - Не 
о  Ethernet (RJ-45) порт - RJ-45 
о FireWire (1394) порт - Не 
о Сериен (RS-232) порт - Не 
о Разширителен порт
о Аудио портове - 1 headphone/microphone comho 
о VGA конектор - VGA 
о  Докинг конектор - Не 
о Конектор за допълнителна батерия - Не 
о Четец за карти - Card Reader 
о Четец на пръстов отпечатък - Fingerprint Reader 
о  Web камера, МР - Webcam 720р
о Клавиатура, тип - Full-sized Keyboard. Без кирилизация на 

клавиатурата, 
о Батерия, cell - 4-cell, 44 WHr Li-ion 
o Сигурност - Security lock slot 
o Цвят - Black 
o Тегло, kg - 2.07 kg

броя принтери -  цветен и чернобял, със следните характеристики 

о HP LaserJet СР1025 Color Printer
o Медия, размер - A4, A5, A6, B5 (ISO, JIS), 8k, 16k, 10 x 15 cm, postcards 

(JIS single and double); envelopes (DL, C5, B5); custom: 76 x 127 to 216 x 
356 mm

o Натоварване, стр./месец - Up to 15000 pages; Recommended monthly 
page volume: 200 to 850 

o Скорост черно - Up to 16 ppm (A4); First page out: As fast as 27.5 sec
o Скорост цветно - Up to 4 ppm (A4); First page out: As fast as 15.5 sec
o  Резолюция черно - Up to 600 x 600 dpi 
o Резолюция цветно - Up to 600 x 600 dpi
o Медия, тип - Paper (bond, brochure, color, glossy, letterhead, photo, plain, 

preprinted, prepunched, recycled, rough), transparencies, labels, envelopes, 
card stock

o Медия. g/m2 - 60 to 176 g/m2 (plain paper); up to 220 g/m2 (glossy paper) 
o Капацитет за хартия - Входяща тава - 150-sheet input tray
o Капацитет за хартия - Изходяща тава - 50-sheet output bin
о Двустранен печат - Не 
о Памет, MB - 8 MB SDRAM, 128 MB Flash



о М режа - He
o Интерфейс - 1 Hi-Speed USB 2.0
o Консумативи - HP 126A Black LaserJet Toner Cartridge (-1200 pages); 

HP 126A Cyan/Yellow/Magenta LaserJet Toner Cartridges (~ 1000 pages 
each); HP 126A LaserJet Imaging Drum (14000 pages-black,7000 pages- 
colour)

o Съвместими операционни системи - Windows 8/7/ Vista/XP; Driver only 
installs supported on: Windows Server 2003/2008; Mac OS X vl0 .5 .8 , 
v l0 .6 ; Linpus Linux, Red Hat Enterprise Linux 5.0 (supported with a pre
built package), SuSE Linux (10.3, 11.0, 11, 11.1, 11.2), Fedora, Ubuntu, 
Debian

o Размери, mm - 399.6 x 402.1 x 251.5 mm; 399.6 x 461.1 x 251.5 mm 
(including protrusions, with input tray and paper stop extended for legal- 
size operational configuration) 

o Цвят - White-Black

- Осветлението на изложбената площ ще бъде адекватно съобразено с нуждите по 
обслужването на щанда и придаването на завършен, модерен и приветлив вид 
на пространството. Техническите спецификации на предлаганото осветление :

о  Модел -  QPZ 012 AW WW 01F 
о Лумени -  760 
о М ощност -  80 w 
о Входно напрежение -  AC 100-240V 
о М ощност на единица светлодиор -  0.2W 
о Цвят -  2700к до 3500к 
о Работна температура - -1 ОС до 40С 

... .. ..  о  Експлоатация -  50 000 часа

Допълнителната техника включва и :

2 бр. LED монитори Samsung, със следните спецификации : 

о Размер на екрана -31.5"
о  Активен размер на екрана (X х В) - 696,96 (X) х 392,04 (В) mm 
о Съотношение на картината - 16:9 
о Тип панел - PLS 
о Яркост (Типична) - 300cd/m2 
о Яркост (мин.) - 250cd/m2 
о Пиково съотношение на яркостта - 98 % 
о  Динамичен контраст - Мега ю DCR 
о Резолюция - 3840 х 2160
о Разстояние между пикселите (X х В) - 0.1815 (X) х 0,0605 (В) mm 
о Време за реакция - 4(GTG)



о Зрителен ъгьл (Х/В) - 178/178 
о Поддържани цветове - 16.7М 
о  sRGB покритие - 97% (станд.) 
о  Adobe RGB покритие - 80% (станд.) 
о  Честота на опресняване - 60 Hz

1 бр. DVD-плейър, с цел излъчването на рекламни, промоционални и 
информативни видеа, както и работната програма на изложбеното 
пространство, със следните спецификации :

о Philips 2000 series DVD плейър DVP2880 HDMI 1080р, USB 2.0, DivX
Ultra CinemaPlus

о HDMI 1080p c разделителна способност до HD за по-отчетлива
картина

о CinemaPlus опция
о USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш

устройства
о Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX

видео
о Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3,

WMA, JPEG
о Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане
о EasyLink, за управление на всички HDMI СЕС устройства с едно

дистанционно

Подовото покритие ще бъде изработено от висококачествен облицовъчен материал и 
цветът му ще бъде съобразено с визията на щанда.

Характеристики и изисквания към разпределението на изложбената клош:

Разпределението на изложбената площ е модерна и мултифункционална комбинация 
от професионални сценографски решения, които да гарантират както ефективността 
на работа, така и атрактивността за аудиторията.

*1* Изграж дане на приемна зала за срещи

Приемната зала за срещи е предвидена е осветление и подходящи мебели, 
включващи маса с минимум 6 седящи места. Допълнително, на разположение на 
екипът, който обслужва приемната зала за срещи, ще бъдат и достатъчен брой 
допълнителни столове и мебели при необходимост.



♦> Ресторантска част

Ресторантска част представлява атрактивни площ, изпълнена в духа на общата 
концепция на щанда, снабдена с 4 бр. маси и 16 бр. места за сядане. Ресторантската 
част ще предлага на своите посетители само автентични български ястия, по 
предварително съгласувано и одобрено ог Възложителя меню. Кетъринът ще 
включва автентични български продукти и напитки в достатъчни количества, а 
ястията ще бъдат приготвени от предварително съгласуван и одобрен професионален 
готвач. Допълнително, на разположение на екипът, който обслужва ресторантската 
част, ще бъдат и достатъчен брой допълнителни столове и маси при необходимост.

Маси - 10 бр. -  височина 80 см. изработени от дървен материал, съобразно 
концепцията на визуалната идентичност на изложбената площ

- Столове -  40 бр. -  височина 40 см, изработени от дървен материал, съобразно 
концепцията на визуалната идентичност на изложбената площ
Подова декорация -  комбинация и МДФ, поликарбонат и мокетна настилка, 
съобразно концепцията на визуалната идентичност на изложбената площ 
К онтета за отпадъци -  ще бъдат поставени на подходящи места в отделните 
ъгли на ресторантската част

- Декорация на масите -  автентични покривки, съобразно концепцията на 
визуалната идентичност на изложбената площ
Закачалки -  5 бр. -  височина 180 см, изработени от дървен материал!, 
съобразно концепцията на визуалната идентичност на изложбената площ -за 
връхни дрехи на посетителите и пригодени със стелаж за чанти и сакове 
М енюта -  тип ,пирамида4, с описани предлаганите ястия, двуезични версии -  
на френски и английски език

4 броя сервитьори -  професионалисти с минимум 5-годишен опит в областта 
на кетьринг обслужването, облечени с униформи, съобразно концепцията на 
визуалната идентичност на изложбената площ

Ресторантската част в нашето предложение е на вторият етаж на щанда, защото това 
ще допринесе за максималното удовлетворение посетителите на изложбеното 
пространство, да се насладят на приготвяната храна, гледайки от високо 
изложбеното пространство.

❖ Кухненско помещение

Кухненското помещение е разположено в непосредствена близост до ресторантската 
част и е оборудвано с широк набор от посуда и кухненско оборудване, съобразени с 
всички санитарно-хигиенни изисквания.

11редложението за кухненското помещение включва: /  '



Оборудване:

о Готварски мивки -  поцинковани - 2 бр. вградени в кухненското 
помещение от техническия екип на „Мирамар филм“ ООД. свързани 
със заявената и осигурена ВиК инсталация 

о готварски плот с дължина 500 см, изработен от МДФ материал

о печки -  2 бр. готварска печка (ток) Zanussi ZCV550G1XA 
със следните спецификации :

■ Вид фурна: М ултифункционална 
" Вид котлони: Керамични
* Полезен обем на фурната: 54
* Функции на фурната: 5 
" Енергиен клас: А
“ Размери (ш /в /д )(т т ): 500/850/600
“ Други: Лесна за почистване разглобяема врата от цяло стъкло
* Други: Опция Pizza,INOX
" Тегло: 45.000 кг.

о Хладилници -  3 бр.хладилници Liebherr СР 35230 А++, със следните 
спецификации :

■ Общ обем (1): 321
■ Обем на фризерната част (1): 91
■ Обем на хладилната част (1): 230 Л.
* Енергиен клас: А++
" Консумация (kW h/година): 231
■ Размер (В/Ш/Д) (mm): 1817/600/632
* Други: автоматично размразяване
■ други: осветление на тавана,борд за бутилки
■ Тегло: 44.000 кг.

о Фризер -  1 бр. Zanussi ZFC51400W A - 470L, със следните 
спецификации :

” Общ обем (1): 469
“ Обем на фризерната част (1): 469
11 Система за охлаждане: Статична
■ Енергиен клас: А+
■ Размер (В/Ш/Д) (mm): 885/1600/665 
“ Други: 3 кошници
* Други: Механично управление
* Гаранция: 24 м.
■ Тегло с опаковка: 64.810 кг.



о скара и професионално готварско оборудване -  тигани, тави,
кухненски пособия (ножове, дъски за рязане, щипки и др.) 

о Посуда за хранене -  200 бр. големи порцеланови чинии с автентичен 
български вид

о Посуда за хранене -  200 бр. големи порцеланови чинии с автентичен 
български вид 

о Чаши -  50 бр. стъклени чаши за вино
о Чаши -  80 бр. стъклени чаши за напитки
о Прибори за хранене -  100 бр. комплекти прибори за хранене -  вилица, 

лъжица, нож, малка лъжица, малка вилица 
о Подноси за сервиране -  15 бр. -  необходими за сервиране и

отсервиране от кетъринг персонала 
о Салфетки -  брандирани с визуалната идентичност на изложбеното 

пространство
о Оливерници -  40 бр. -  снабдени със следните подправки -  сол, пипер, 

олио/зехтин, винен/ябълков оцет

*♦* Изложбени места за представяне на продуктите
В Приложение № 1 представяме визия и скица на изложбените места.

Осигуряване на продукт и от български производители, които ще бъдат 
представяни на щанда

Петте изложбени места за презентиране на български продукти ще бъдат ясно обособени с 
цел привличане на максимално голяма аудитория. За постигането на тази цел всяко едно от 

тези 5 изложбени места за презентиране на български продукти ще бъде добре осветено и с 

адекватна техническа функционалност за излагане на експонатите. Пространственото 

оформление цели да е в съзвучие с концепцията за продуктово представяне на съ- 

изложителите, а изпълнението предлага достатьчно възможности за вариране и 
прекомбиниране в броя на продуктови зони, предвид това, че окончателният им брой ще се 

фиксира в зависимост от заявките на съ-изложителите. Ще бъде осигурено представянето на 

фирми съ-изложители /в случай, че заявят желание за участие и представяне/ на минимум 5 

различни български продукта -  млечни продукти, трайни колбаси, плодове и зеленчуци в 

прясно и/или консервирано състояние, мед и други. Транспортът, логистиката и 
акомодацията /самолетни билети, настаняване, изхранване и трансфери, пропуск за достъп 

в периода на изложението/ ще бъдат осигурени по предварително съгласуван и одобрен от 

Възложителя график, който да предоставя максимален комфорт и улеснение. В случай, че 
няма представители на фирми съ-изложители, такива ще бъдат предложени и обезпечени 

допълнително, според описаните условия.

*  Складови помещения 
Складовите помещения в рамките на изложбеното пространство ще бъдат две и ще 

посрещат нуждите на ресторантската и изложбената част, описани по-горе. За удобството на 

работните екипи, тези помещения ще бъдат оборудвани със стелажи, рафтове място за



Предложението за оборудване на двете помещения включва:

Стелажи и рафтове

- Място за дрешник -  обособена гардеробна за дрехи в склада за изложбената 
част

- Предлагаме допълнително и още I бр. хладилник в склада за
ресторантьорската част - Liebherr СР 35230 А++, със следните спецификации

■ Общ обем (1): 321
* Обем на фризерната част (1): 91
* Обем на хладилната част (1): 230 J1.
* Енергиен клас: А++
■ Консумация (kWh/година): 231
■ Размер (В/Ш/Д) (mm): 1817/600/632 
" Други: автоматично размразяване
■ други: осветление на тавана,борд за бутилки
* Тегло: 44.000 кг.

❖ Осигуряване на място за информационни материали
С цел да получат по-пълна и изчерпателна информация за всички представени на 
изложението стоки още с влизането си на територията на българския щанд, посетителите ще 

бъдат посрещани със специално разработени за събитието информационни материали. Те 
ще бъдат разположени на видно и удобно място, обособено за целта от едната страна на 

входа. В тях на френски и английски език ще бъде представена информация за всеки 

продукт -  вид, начин и място на производство, полезни свойства ит.н.

Художествено и графично оформление, и дизайн

На първия етаж ще има:

• Щ анд
• Инфодеск
» Белокаменна чешма
• Ресторант
• Приемна зала 
«

Вторият етаж ще има :

» Кухня 
» Ресторант 
« Бар
• Склад -  изложители 
» Склад- ресторант



Творчески елементи и декорация на визията

Художественото и графично оформление на изложбеното пространство, неговият 
дизайн и сценография представляват смел опит да се вплетат традицията и 
мистиката на България, с модерни, удобни и различни решения, които да направят 
българското участие в международното изложение „SIA 2017 г.“ запомнящо се и 
впечатляващо.

Основните характеристики на художественото оформление са използването на 
природни материали, като дърво и камък, както и техни сценографски аналози. 
Подовото покритие е изработено от висококачествен облицоващ материал и е 
съобразено с визията на щанда. Носещите колони са комбинация от облицоване с 
дървен материал, а отделните пространства са обособени с материали като камък, 
тухла, зеленина, както и техните сценографски аналози.

Акцент на изложбеното пространство безспорно е репликата на прочутата 
белокаменна чешма, намираща се в Соколския манастир „Успение Богородично“. 
Тази чешма притежава интригуваща и автентична част от българската история, знак 
на почит и признание към достойните българи от миналото на нашата страна.

По време на Априлското въстание убежище в Соколския манастир намира четата на 
знаменития Цанко Дюстабанов. Когато те са разкрити, осем от въстаниците са 
заловени и обесени, а телата им са захвърлени в дълбоката пропаст до 
манастира. Като символ на тази трагедия, през 1865 г. Кольо Фичето построява в 
центъра на манастира огромна каменна чешма с осем чучура-соколи, днес ценен 
архитектурен паметник и символ на Соколския манастир. Легендата гласи, че 
чешмата никога не пресъхва и водата й има чудодейни способности да изцелява 
болни и да предпазва от уроки. Култът към водата е родил стародавни традиция -  „от 
извор чешма да сториш”. Дори хората, за които това е занаят, приемат градежа на 
чешма като възможност „да сториш добро и с добро да те помнят”. Това е и 
причината чешмите в България да са толкова много, като някои от тях са строени 
преди векове и са запазили истински истории и приказни легенди. В миналото 
селската чешма е била място, където освен да си налееш вода е можело да срещнеш 
своите приятели. Често търговците са си уреждали срещи край чешмата.

Описаната реплика на чешмата от Соколския манастир „Успение Богородично“ без 
съмнение ще бъде от основните атракции не само на българското изложбено 
пространство, но и на цялото международно изложение. Тя ще допринесе за това 
визията на щанда да осигури привлекателно и запомнящо се представяне на страната 
ни, което отразява не само успешното и модерно развитие на земеделието в страната, 
но и демонстрира традициите и мистиката на България.

Позиционирането на името на М инистерството на земеделието и храните и на 
Република България, изписани на френски език, ще бъде постигнато посредством 
конструкции: с надписи, видими от всички страни. Размерите на логата, надписите и 
всички рекламно-информационни елементи ще бъдат съобразени с пространството и 
площта на местата, на които ще бъдат разположени.

, /



Осигуряване на кетъринг в ресторантска част

„Мирамар филм“ ООД ще осигури приготвяне широк диапазон български ястия. 
Допълнително ще бъдат предоставени и безплатни мостри за дегустация на 
посетителите.

Менюто включва следните ястия и мезета:

- разядки с автентичен вкус, приготвени от професионалните готвачи в кухненското 
пространство от традиционни български продукти :

о Катък
о М лечна салата
о Орехова разядка
о Печени мариновани чушки
о Лютеница
о Туршия
о Кьопоолу
о Сирене с червен пипер

- Сухи мезета

о Шунка
о Суджуци от телешко месо

- млечни продукти (сирене, кашкавал, кисело мляко)

- сладки изделия

о Масленки 
о Ореховки 
о Баклава
о Ханки с локум и ядки

- напитки -  вода и безалкохолни, сокове от български плодове

- напитки - алкохолни -  широка гама български продукти

о Ракия -  гроздова, сливова, кайсиева 
о мастика
о вино -  червено, бяло, розе

- български хляб 

-• баница

В Приложение № 2 Може да се види визията на примерното меню.



Информационно и организационно обслужване

„Мирамар филм“ ООД ще осигури следното информационно и организационно 
обслужване:

едно лице за организация работата на щанда за цялото време на изложението;
- едно техническо лице за обезпечаване на осветление и звук по време на 

изложението
персонал за техническо и организационно обслужване на щанда -  минимум 5 
човека
застраховка на екипа, изграждащ щанда, за целия период на престой.

За целия период на подготовка, организация и работа на българското изложбено 
пространство, ще бъде наличен високо квалифициран персонал - лице за 
организация работата на щанда за цялото време на изложението, технически 
супервайзър и екип, който да следи цялостната работа и всеки аспект от нея -  
технически, организационен, развлекателен и логистичен. Всеки член на 
гореописания екип ще има валидна застраховка за целия престой в рамките на 
изложението.



IV. ОПИСАНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ И 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Щ АНДА, КОИТО РАЗШ ИРЯВАТ ПОСОЧЕНИТЕ  
ТАКИВА В Т. 3.3.1. ОТ ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

С оглед на постигане на по-високо качество на цялостното представяне на 
българската страна по време на изложението, „Мирамар филм“ ООД предлага 
допълнителни функционалности и характеристики на изложбената площ.

Като допълнителен акцент към визуализацията на българският щанд предвиждаме 
изграждането на репликата на прочутата белокаменна чешма, намираща се в Соколския 
манастир „Успение Богородично“. Тъй като тя притежава интригуваща и автентична част от 
българската история, знак на почит и признание към достойните българи от миналото на 
нашата страна.

За качественото изпълнение на поръчката, предлагаме изграждането на втори етаж, 
по този начин ще усвоим повече пространство и повече хора ще имат възможност да 
посетят българският щанд. Така ще се допринесе за максималното удовлетворение 
посетителите на изложбеното пространство, да се насладят на приготвяната храна,
I ледайки от високо изложбеното пространство.

Приемната зала ще включва 12 седящи места, предвидените места надграждат 
минималните изисквания на Възложителя, като екипът ще бъде на разположение при 
нужда да бъдат осигурени още допълнителни столове и мебели.

Ресторантската част ще бъде изградена както на първият, така и на вторият етаж, 
като освен минималното изискване от Възложителя за осигурени 4 бр. маси и 16 бр. 
места за сядане. „Мирамар филм“ ООД предвижда още 10 бр. допълнителни маси и 
40 бр. допълнителни столове.

За удобството на посетителите Участникът ще осигури достатъчен брой кошчета за 
отпадъци, 5 бр. закачалки.

Съобразено с цялостната визия на щанда ще бъдат декорирани масите и пода.

Като допълнителна функционалност, осигуряваща удобство на посетителите ще 
бъде осигурено меню -- тип „пирамида“, в което могат да си изберат и опитат 
традиционни български храни и напитки.

Допълнителна техника към минималните изисквания на Възложителя добавяме още 
1 бр. LED - монитор, което ще допринесе и подобри представянето на рекламно- 
информационните елементи.

Също така като допълнителна техника ще осигурим 2 броя лаптопа и 2  броя 
принтери, чрез които ще бъде осигурено представяне на експонатите на 
посетителите.



Кухненското помещение ще бъда оборудвано с допълнителни мебели, за да отговаря 
на всички санитарно-хигиенни изисквания 3 броя хладилници, 1 брой фризер и 
складови стелажи.

Също така ще бъдат осигурени специални салфетки, брандирани с визуалната 
идентичност на изложбеното пространство.

Оборудването на кухненското помещение включва още:

о Готварски мивки -  поцинковани - 2 бр. вградени в кухненското 
помещение от техническия екип на „Мирамар филм“ ООД, свързани 
със заявената и осигурена ВиК инсталация;

о готварски плот;

о печки -  2 бр. готварска печка;

о скара и професионално готварско оборудване -  тигани, тави,
кухненски пособия (ножове, дъски за рязане, щипки и д р .)

о Посуда за хранене -  200 бр. големи порцеланови чинии с автентичен 
български вид

о Чаши -  50 бр. стъклени чаши за вино

о Чаши -  80 бр. стъклени чаши за напитки

о Прибори за хранене -  100 бр. комплекти прибори за хранене -  вилица, 
лъжица, нож. малка лъжица, малка вилица

о Подноси за сервиране -- 15 бр. -  необходими за сервиране и
отсервиране от кетъринг персонала

о Оливерници -  40 бр. -  снабдени със следните подправки -  сол, пипер, 
олио/зехтин, винен/ябълков оцет

„Мирамар филм4' ООД е предвидила допълнителното изграждане на още 2 бр. добре 
осветени мини-щандове, така че общият им брой е 7 мини щанда, като по този начин 
ще има възможност за по-голям брой изложители и съответно възможно за по-голям 
брой продуктови зони. Информационните материали ще бъдат преведени на френски 
и английски език.

Складовите помещения ще включват стелажи и рафтове, място за дрешник и още 
един брой хладилник в склада за ресторантъорската част.

• Общо и декоративно/ скрито осветление;

« насочено и рекламно осветление; /



• М одулна видео стена Sony Х300;

Техническото оборудване, което ние предлагаме допълнително, считаме, че ще 
спомогне за по-ефективно представяне.

В тази връзка щс осигурим следните допълнителни ф ункц ион алност  и 
характеристики:

- озвучителна система ,безжични микрофони и озвучителна техника - вградени 
тонколони в самата къща, за да се запази автентичността на декор

,, Мирамар филм“ ООД ще предостави следните допълнителни ф ункц ион алност и 
характеристики на подовото покритие:

Скрити кабели за захранването в специални канали, вградени в декора и част 
от визуалната идентичност на изложбеното пространство

- Скосен под и рампа за улеснение придвижването на хора в неравностойно 
положение

Допълнителни ф ункционалност и характеристики на приемната за срещи: 

звуко и шумо изолирана от всички страни -  стени и таван
декоративни елементи -  разпечатки от винилов материал, съчетани с фолио на
поликарбонат
закачалки

С цел по-добра функционалност, видимост и атрактивност допълнително предлагаме 
да обособим бар (място за дегустация), където посетителите ще могат да дегустират 
напитки (вино, ракия и др).

Рекламен клип на видеостената, който да представя успехите и модернизирането на 
българското земеделие, както и туристически кадри, обвързани със земеделието и 
селското стопанство на България.

Като предложения за допълнително обслужване, ще бъде осигурено ежедневно 
почистване на изложбената площ.



V. ОПИСАНИЕ НА РАЗВЛЕКАТЕЛНАТА ПРОГРАМА

Развлекателната програма на българското изложбено пространство в рамките на 
международното изложение „SIA 2017 г “ следва да представя нашата страна по 
един завладяващ и емоционален начин, който да спечели любопитството и 
адмирациите на посетителите от цял свят. Автентичният български фолкор. нашите 
история и традиции винаги са били пример в световен мащаб за самобитност и 
уникалност. Именно по тези причини, развлекателната програма е отлична 
възможност българското изложбено пространство да се отличи и с разнообразието 
на нашия фолклор.

Българските народни песни и танци са най-значителният, разнообразен, художествен 
дял в българския фолклор. Българското народно поетическо творчество води 
началото си от древни времена, а песните възникват като вътрешна потребност на 
българите да дадат израз на своите преживявания и мисли. Предава се от певец на 
певец, от танцьор на танцьор и така се получават много и различни варианти. 
Изследванията, които се осъществиха с особена активност през последните 
десетилетия, показват дълбока приемственост между класическия фолклор на 
българите и спиритуалния живот на древните траки. През 19 и 20 в. народните песни 
и танци показват, че фолклорът е свързван дълбоко с духовното развитие на 
българите и притежава самостойна етническа история. Същевременно, в своята 
вътрешна същност, този фолклор показва дълбока взаимовръзка с живота на 
българите и като ежедневие, и като историческа съдба. В него се всмуква

историческото време на българите, чиято интерпретация намира най-внушителен 
израз в българския героически епос.

За щастие, в съвременна България тези традиции, мистика и история не са забравени. 
Едни от най-видните пазители на нашата история и фолклор, без съмнение, са 
танцьорите и солистите на Национален Фолклорен Ансамбъл "Българе". Тези 
отдадени на българското народно творчество професионалисти играят пред публика 
5 свои спектакъла, коренно различни един от друг. "Това е България" разкрива 
красотата на българските танци. "България през вековете" показва цялата история на 
най-старата европейска държава. "Албена" е апотеоз на българката и българската 
фолклорна песен, а в спектакъла на “Уникалните гласове” танцьорите на ансамбъл 
“Българе” показват себе си в една съвсем нова светлина. В представленията участват 
40 професионални танцьори и 30 солисти - актьори, каскадьори, балетисти, певци, 
музиканти, и др. Съдържанието на представленията и отделните им съчетания 
обхващат широк диапазон от фолклорнотс изкуство -  хора, песни, кукерски ритуали, 
нестинария и много други.
С този голям екип работят едни от най-добрите композитори, музиканти,



сценографи, дизайнери и художници на костюми в нашата страната. 
Само до този момент, ансамбъл „Българе“ е изнесъл над 1500 предсатвления и 
концерти в 21 държави по света. Това е и първият български фолклорен ансамбъл 
гастролирал на Бродуей в Ню Йорк (САЩ).

Със своята отдаденост, професионализъм и разнообразна фолклорна програма. 
Национален Фолклорен Ансамбъл "Българе" ще бъдат чудесно присъствие на 
българското изложбено пространство и ще подсилят ефекта от представянето на 
нашата страна на „SIA 2017 г.“

Ако бъде избран за изпълнител на поръчката, „Мирамар филм“ ООД ще изпълни 
дейностите по проекта качествено, в срок и съгласно изискванията на Възложителя.

При подготовката на офертата взехме предвид задължителните условия, залегнали в 
техническата спецификация към документацията за участие.

Приложения към настоящото техническо предложение:

(.Приложение I -  Графичен проект на щанда;

2. Приложение 2 -  Визия на примерно меню.

. __
Д ата: 23.12.2016г. Подпис:
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ОБРАЗЕЦ № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От „Мирамар филм" ООД
(наименование на участника)

и подписано от Светлана Димитрова Танева, с ЕГН 7403146418
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на Управител
(на длъжност)

130552767
с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН/друга индивидуализация на участника или под изпълнителя (когато е 
приложимо)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
1. С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 

от Вас обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на цялостна организация, подготовка и 
осъществяване на участието на Република България в Международно селскостопанско 
изложение SIA 2017, Париж, Френската република"

1.1. Предлагаме да поемем, изпълним и завършим тази обществена поръчка, 
съобразно условията на документацията за участие при цена, както следва:

а) Цена за изпълнение на настоящата обществена поръчка 76 490,00 лв. /седемдесет 
и шест хиляди четиристотин и деветдесет лева/ без ДДС

* Максималният бюджет на възложителя е ди 80 000 лв. /осемдесет хиляди/ без ДДС.
Забележка: Офертите на участниците не трябва да надхвърлят максималният бюджет 

на възложителя за настоящата поръчка. Участник, предложил цена, по-висока от 
стойностите, описани в предходното изречение, ще бъде отстранен от участие в 
процедурата. Определената прогнозна стойност се явява максимална по процедурата, 
оферти над нея ще бъдат отстранявани.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 
документацията и техническата спецификация по процедурата.

2. Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета и сме определени за 
изпълнители, да изпълним услугата, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора. 
Декларираме, че сме съгласни заплащането да става съгласно клаузите, залегнали в 
(проекто) договора, като всички наши действия подлежат на проверка и съгласуване от 
страна на Възложителя, вкл. външни за страната органи.

3. Цената включва всички разходи по изпълнение предмета на поръчката, 
включително в случаите на удължаване срока на договора.

*Прнлож ение: Хонорар  -  сметка, съдържаща сумите по отделните пера, по които ще извърш им разходи при  
изпълнението на поръчката, в която сборът на посочените суми следва да  съвпада с посочената цена за изпълнение  
на поръчката, предложена в настоящата оферта. В случай на разминаване, участникът се отстранява.

Дата: 23.12.201бг. ПОДПИС И ПЕЧАТ:
[Светлана Танева] 

[Управител]
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Хонорар-сметка

Долуподписаният/ата Светлана Димитрова Танева

(собствено, бащино, фамилно име) 

с ЕГН: 7403146418, притежаващ/а л.к. № 645399798, издадена на 12.08.2014 г. 

от МВР - София, с постоянен адрес: гр. fe) София,

община Столична, област София-град, ж.к Надежда , бл. 112, ет.  __, ап.

в качеството си на Управител

(длъжност)

на участника „Мирамар филм” ООД ЕИК 130552767 

(наименование на участника)

Относно: обществена поръчка с предмет: “Осигуряване на цнлостна организация, 

подготовка и осъществяване на участието на Република България в Международно 

селскостопанско изложение SIA 2017, Париж, Френската република“

Перо: Сума без ДДС
1.Изграждане на щанд за българското участие; 22 440 лв.

2.Осигуряване на представяне на български 
продукти;

2 700 лв.

3.Осигуряване на самолетни билети, настаняване, 
изхранване и трансфери /летище-хотел-летище и 
ежедневно до изложението и обратно/, пропуск 
за достъп в периода на изложението за 
участниците в предложената анимационна 
програма и дегустациите, както и на един 
представител от фирма-изложител;

17 930 лв.

4.Осигуряване на кетъринг за посетителите на 
щанда;

4 500 лв.



5.Изготвяне и представяне на развлекателна 
програма - използване на иновативни подходи за 
рекламното представяне на България;

3 500 лв.

6.Разходите за транспортиране на конструкциите 
и оборудването от България до изложението и 
обратно, както и митническите и застрахователни 
разходи и такси са за сметка на участника;

12 800 лв.

7.Конструкциите и оборудването следва да бъдат 
доставени до изложението в определените от 
организатора на изложението срокове;

6 500 лв.

8.Монтаж и демонтаж на щанда в определените 
от организатора на изложението срокове.

6 120 лв.

Общо: 76 490 лв.

Дата, 23.12.2016 г. ИМЕ, ПОДПИС: Светлана Димитрова Танева 
/трите имена, подпис и печат/
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ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ (ПЛАЩАНЕ ОТ/КЪМ БЮДЖЕТА)

Платете на - име на получателя / Beneficiary Name

М и н и с т е р с т в о  на  з е м е д е л и е т о
IBAN на получателя / Beneficiary IBAN

B G 0 8 B N B G 9 6 6 1 3 3 0 0 1 5 0 0 0 2
BIC на банката на 

получателя / Beneficiary 

Bank BIC

B N B G B G S D
При банка - име на банката на получателя / Bank Name

Б Ъ Л Г А Р С К А  Н А Р О Д Н А  Б А Н К А
Вид плащане*** / Payment 

Type

ПРЕВОДНО НАРЕЖДАНЕ I BHOCHA БЕЛЕЖКА 
за плащане от/към бюджета

PAYMENT ORDER for Budget Payment_________

Валута / 

Currency

B G N

Сума / Amount

2 2 9 4 . 7 0

Основание за плащане / Details of Payment

Г а р а н ц и я  за  и з п ъ л н е н и е
Още пояснения / Additional Details

Вид док.* / Type

9
Номер на документа, по който се плаща/Number of Document Дата на документа /Date

Период, за който се плаща / 

Period of Payment 

От дата / From Date

До дата / То Date

Задължено лице - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице/Obligated 

Person - Legal Entity or Individual

М И Р А М А Р  Ф И Л М  О О Д
БУЛСТАТ на задълженото лице / BULSTAT

1 3 0 5 5 2 7 6 7
ЕГН на задълженото лице / Personal Number ЛНЧ на задълженото лице /

Personal ID

Наредител - наименование на юридическото лице или трите имена на физическото лице / Customer

М И Р А М А Р  Ф И Л М  О О Д ___________________________
IBAN на наредителя / Ordering Customer IBAN

B G 4 2 U N C R 9 6 6 0 1  0 5 5 3 9 2 7  1 0
BIC на банката на 

наредителя I  Customer Bank 

BIC

U N C R B G S F
Платежна система / Payment System

Б И С Е Р А
Такси** / Taxes Вид плащане*** / Payment 

Type

*Вид документ;

1 -  декларация

2 - ревизионен акт

3 -  наказ. постановление

4 -  авансова вноска

5 -  парт. номер на имот

6 -  постановление за 

принудително събиране 

9 - други

“ Такси:

1 - за сметка на наредителя

2 - споделени (стандарт за 

местни преводи)

3 - за получателя

***Вид плащане - попълва се 

за сметки на администратори 

на приходи и на Централния 

бюджет

Създател СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА Дата на създаване 120.02.2017

Дата на изпълнение 20.02.2017 Валидно преди 27.02.2017

Декларация по чл.4, ал.7 и чл.6, ал.5 т.З от ЗМИП

Долуподписаният/долуподписаните СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА/7403146418 декларирам/декларираме, че паричните 

средства (ценности) -  предмет на настоящата операция (сделка) имат следния произход: .

Известна ми е /ни е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни обстоятелства. 
П одписи:

Дата на подписване Име на потребител Изпратен: 20.02.2017 12:44:27

20.02.2017 12:44:27 СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА ТАНЕВА

https://online.bulbank.bg/page/?user_id=63726&session_id=927bff9cdl8a41d0b83d... 20.2.2017 г.
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