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                                    „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на външна сцена 

за експониране на местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   
XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч” 

 

Този документ е създаден в рамките на проект 46/3/3131102/04.08.2013г. "Изграждане на външна сцена за експониране на местното културно 
наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч”, който се осъществява с 
финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегии за местно развитие”- МИГ”Берковица-Годеч”  на Програмата за развитие на 
селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Цялата 
отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Годеч и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ 
отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган. 
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Изх.№ 08.00- 267 / 12. 03.2015г. 
 
ДО  
УЧАСТНИЦИ  
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  
ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  
на обществена поръчка с предмет:  "Изграждане на външна сцена за експониране на местното 
културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за озеленяване, 
кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч” 
 
Относно: постъпили въпроси по документацията за участие в открита процедура за избор на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Изграждане на външна сцена за експониране на 
местното културно наследство и подобряване на прилежащото пространство, УПИ   XVI-за 
озеленяване, кв. 138, гр.Годеч, общ. Годеч” 
 
1.Въпрос №1 : В количествено-стойностната сметка  /КСС/  в ЧАСТ: Паркоустройство и 
Благоустройство, ПОДЧАСТ: „Бетонови бордюри, точка 1 и 2 , „Изкоп за оформяне на легло за 
бетонов бордюр” и Доставка, полагане и трамбоване на несортиран трошен камък 15” не са 
посочени количества. Бихте ли посочили такива , за тези позиции? 
 
Отговор: В ЧАСТ: Паркоустройство и Благоустройство, ПОДЧАСТ: „Бетонови бордюри, 
точка 1 „Изкоп за оформяне на легло за бетонов бордюр” и точка 2 „Доставка, полагане и 
трамбоване на несортиран трошен камък 15”, не следва да бъдат оферирани от участниците в 
процедурата. 
 
2. Въпрос №2 : В количествено-стойностната сметка  /КСС/  в ЧАСТ: Архитектура , с пореден 
номер 5 сте посочили „Доставка и монтаж на Седалки от Darvolex  40/15”,  бихте ли 
представили детайли или пояснили, има ли допълнителни елементи при монтажа на седалките 
и как се осъществява той? 
 
Отговор: Монтажа следва да се изпълни, съгласно приложени  указания на проектанта.  
През един метър към бетоновата основа се анкерират дървени летви с размери 4/10 см . 
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Към тях се коват  елементите за сядане с дебелина 3 см . Всичко това се импрегнира с 
подходящо лаково покритие. 
 

Съгласно решение за промяна № 46 / 16.02.2015 г. на Кмета на община Годеч е 
направено уточнение към текстове от документацията за участие , в което е упоменато , че  към  
КСС да се чете текст: „Забележка: навсякъде в документацията за участие, където са упоменати 
марки  и / или производители да се добави или „еквивалентни” и същите да се приемат , като 
минимални технически изисквания” . 
 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:………/ П /…………………… 
АНДРЕЙ  АНДРЕЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 


