ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

„ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЕМИНАРИ, КОНФЕРЕНЦИИ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ, ПРЯКО СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ЦК QUASAR“
В рамките на процедурата ще бъде избран изпълнител, който да обезпечи техническата
организация за изпълнение на предвидените дейности по организиране на научни
конференции и семинари, свързани с разпространение на резултатите от дейността на
Център за компетентност КВАЗАР.
В рамките на процедурата следва да бъдат изпълнени три под-дейности:
Под дейност 1: Организиране на 4 броя научни конференции, всяка от които за 50
(педесет) участника;
Под дейност 2: Организиране на 8 (осем) броя научни семинари, всеки от които за 30
(тридесет) участника;
Под дейност 3: Брандиране на залите за научни конференции и семинари.
Описание:
1. ПОДДЕЙНОСТ
„ОРГАНИЗИРАНЕ
НА
4
БРОЯ
НАУЧНИ
КОНФЕРЕНЦИИ, ВСЯКА ОТ КОИТО ЗА 50 (ПЕДЕСЕТ) УЧАСТНИКА“
Организацията на всяка научна конференция включва:


Наем на зала за най- малко 50 човека-еднодневен наем, за най-малко 12 часа.



Осигуряване на мултимедия, в това число: озвучаване на залата, екранмултифункционален или екран с проектор-1 бр, преносим компютър- 1 бр.,
микрофони за лектор- 1 бр., мобилни микрофони- 2 бр. (за 8 часа)



Минерална вода- бутилки (0,5 л.)- 150 бр.



Изработване на 50 комплекта работни материали за участниците, всеки от които
да съдържа: 1 бр. цветно брандирана папка- формат А4, 10 бр. цветно
брандирани работни листи- формат А 4, 1 бр.химикалка;



Изработване на електронен банер на конференцията и публикуване на банера в
една електронна медия за период от една седмица;
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Публикуване на 1 бр. информационен материал, отразяващ конференцията, в
една електронна медия;

Важно! Изпълнителят следва да изготви и представи за одобрение на Възложителя,
идейна концепция за цялостна/обща визията, графичното оформление и дизайн на
работните материали и електронните банери за конференциите.
Място на провеждане на конференциите: гр. София
Максимална стойност за поддейност 1: 16 666.67 лв. без ДДС и съответно 20
000 лв. с ДДС.

2. ПОДДЕЙНОСТ „ОРГАНИЗИРАНЕ НА 8 (ОСЕМ) БРОЯ НАУЧНИ
СЕМИНАРИ, ВСЕКИ ОТ КОИТО ЗА 30 (ТРИДЕСЕТ) УЧАСТНИКА“
Организацията на всеки научен семинар включва:


Наем на зала за най- малко 30 човека-еднодневен наем, за най-малко 10 часа.



Осигуряване на мултимедия, в това число: озвучаване на залата, екранмултифункционален или екран с проектор-1 бр, преносим компютър- 1 бр.,
микрофони за лектор- 1 бр., мобилни микрофони- 2 бр. (за 8 часа)



Минерална вода- бутилки (0,5 л.)- 60 бр.



Изработване на 30 комплекта работни материали за участниците, всеки от които
да съдържа: 1 бр. цветно брандирана папка- формат А4, 10 бр. цветно
брандирани работни листи- формат А 4, 1 бр.химикалка;

Важно! Изпълнителят следва да изготви и представи за одобрение на Възложителя,
идейна концепция за цялостна/обща визията, графичното оформление и дизайн на
работните материали за семинарите.
Място на провеждане на конференциите: гр. София
Максимална стойност за поддейност 2: 10 000 лв. без ДДС и съответно 12 000
лв. с ДДС.
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3. ПОД ДЕЙНОСТ 3 „БРАНДИРАНЕ
КОНФЕРЕНЦИИ И СЕМИНАРИ“

НА

ЗАЛИТЕ

ЗА

НАУЧНИ

Брандиране на 12 бр. зали, в които ще бъдат провеждани научните конференции и
семинарите, както следва:
3.1. Изработване на 1 бр. експозиционна текстилна стена за многократна
употреба:
Размери: най-малко 2х2 м., извита, сгъваема, алуминиева конструкция, транспортна
чанта;
Цветен печат-едностранен, в това число дизайн и графичното оформление;
Важно! Изпълнителят следва да изготви и представи за одобрение на Възложителя,
идейна концепция за визията, графичното оформление и дизайн на експозиционната
стена.
3.2. Научни конференции:
За всяка една от четирите научни конференции:
Изработване на 1 бр. информационна табела и 2 бр. информационно-указателни
постери. Размер на табелата и постерите- 50/70 см., цветен печат, включително: дизайн,
графично оформление и предпечатна подготовка.
Общ брой на информационните табели: 4 бр.
Общ брой на информационно-указателни постери: 8 бр.
Важно! Всяка от четирите научните конференция ще бъде със собствена научна тема,
име, участници и т.н., поради което дизайнът и графичното оформление на табелите и
постерите се изготвят индивидуално и конкретно за всяка от конференциите, по
предварително предоставена информация от страна на Възложителя.
3.3.Научни семинари:
За всеки един от осемте научни семинара:
Изработване на 2 бр. информационно-указателни постера с размери 50/70 см., цветен
печат, включително: дизайн, графично оформление и предпечатна подготовка.
Общ брой на информационно-указателни постери: 16 бр.
Важно! Всеки научен семинар ще бъде със собствена научна тема, име, участници и
т.н., поради което дизайнът и графичното оформление на постерите се изготвят
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индивидуално и конкретно за всяки от семинарите, по предварително предоставена
информация от страна на Възложителя.
Максимална обща стойност за поддейност 3: 3 333,33 лв. без ДДС и съответно
4 000 лв. с ДДС.
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