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                                    „ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване 
на посетителски център за предоставяне и експониране на местно природно  и културно 
наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” - 
доставка на машини, оборудване, обзавеждане и съоръжения. 

 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3131593 „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 
експониране на местно природно  и културно наследство и центрове за изкуства и занаяти в НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1899”” , който се 
осъществява с финансовата подкрепа по мярка 4.1  “ Прилагане на стратегиите за местно развитие”   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. 
 

 

ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ  
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2240  гр.Годеч,  пл. “Свобода” №1, Тел.: 072922300, Факс: 072923513 
е-mail: obshtina_godech@abv.bg; office@godech.bg; www.godech.bg 

 
Изх. № 08.00- 556 / 22.05.2015г. 
До 
Участници в открита процедура 
За възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 „ОБЗАВЕЖДАНЕ И ОБОРУДВАНЕ НА ПОСЕТИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И 
ЕКСПОНИРАНЕ НА МЕСТНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ЦЕНТРОВЕ ЗА 
ИЗКУСТВА И ЗАНАЯТИ В НЧ „НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ - 1899”” - ДОСТАВКА НА МАШИНИ, 
ОБОРУДВАНЕ, ОБЗАВЕЖДАНЕ И СЪОРЪЖЕНИЯ. 

Разяснения по документацията в процедурата 
 

1. В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Театрално изкуство”,  т.11  
„Преносим компютър” : 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: минимални изисквания за параметрите на артикула , съгласно техническите 
спецификации : 
Персонален компютър – преносим тип, с изход за включване към видеопроектор и други по 
големи екрани. Твърд диск  с капацитет поне 250 Gb. Параметри на процесора и видеокартата 
позволяващи безпроблемно възпроизвеждане на видео  с висока резолюция. Качествена звукова 
карта за двуканално възпроизвеждане. Екран поне 15” 

 
2. В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Театрално изкуство”,  т.12  
„Мултифункционални устройства – копирна машина, принтер, скенер”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: минимални изисквания за параметрите на артикула са съгласно техническите 
спецификации : 
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Мултифункционално офис устройство-копир, скенер и принтер.Лазерен тип. Изискване за 
ниска цена на консумативите.Стандартен интерфейс за свързване с компютър. 
 

3.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Фолклорно изкуство”, т.1 
„Музикална уредба”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: минималните изисквания на параметрите на артикула са съгласно техническите 
спецификации:  Музикална преносима уредба.Мощност позволяваща озвучаване на по-малки 
зали. Две тонколони които да могат да се разположат встрани от уредбата.Възможност за 
възпроизвеждане на различни формати музикални програми. Вход за микрофон и външно 
устройство. 
 

4.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Фолклорно изкуство”, т.2 
„LSD – телевизор”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: LCD- телевизор  с технически параметри: 
-Размер на екрана: 48"  
-Резолюция: 1920 x 1080,Full HD  
-400 Hz Clear Motion Rate  
-SMART дистанционно  
-Софтуер за подобряване на цветовете  
-Филмов режим  
-Dolby MS10 / MS110: Dolby MS10  
-DTS Studio Sound  
-DTS Premium Sound  
-Автоматично регулиране силата на звука  
-Звуков сигнал (RMS): 10 W x 2  
- SMART TV  
-Wi-Fi Direct  
-DTV тунер: DVB - T / C  
-HDMI: 4  
-PVR Ready 
 

5.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Фолклорно изкуство”, т.3 
„Преносим компютър”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
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Отговор: Персонален компютър – преносим тип, с изход за включване към видеопроектор и 
други по големи екрани. Твърд диск  с капацитет поне 250 Gb. Параметри на процесора и 
видеокартата позволяващи безпроблемно възпроизвеждане на видео  с висока резолюция. 
Качествена звукова карта за двуканално възпроизвеждане. Екран поне 15” 
 

6.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Фолклорно изкуство”, т.11 
„Станки”: 

Моля Ви за уточнение на размерите и вида на артикула. 
Отговор: Метална стойка и ръкохватка – прахово боядисан, цвят алуминий 
90 – първа височина 
120 - втора височина 
200- дължина 

 
7.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.1 т.1 
„Музикална уредба”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: минималните изисквания на параметрите на артикула са съгласно техническите 
спецификации:  Музикална преносима уредба.Мощност позволяваща озвучаване на по-малки 
зали. Две тонколони които да могат да се разположат встрани от уредбата.Възможност за 
възпроизвеждане на различни формати музикални програми. Вход за микрофон и външно 
устройство. 
 

8.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.2 „LSD 
– телевизор”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: LCD- телевизор  с технически параметри: 
 -Размер на екрана: 48"  
-Резолюция: 1920 x 1080,Full HD  
-400 Hz Clear Motion Rate  
-SMART дистанционно  
-Софтуер за подобряване на цветовете  
-Филмов режим  
-Dolby MS10 / MS110: Dolby MS10  
-DTS Studio Sound  
-DTS Premium Sound  
-Автоматично регулиране силата на звука  
-Звуков сигнал (RMS): 10 W x 2  
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- SMART TV  
-Wi-Fi Direct  
-DTV тунер: DVB - T / C  
-HDMI: 4  
-PVR Ready 
 

9.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.3 
„„Преносим компютър”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 
Отговор: Персонален компютър – преносим тип, с изход за включване към видеопроектор и 
други по големи екрани. Твърд диск  с капацитет поне 250 Gb. Параметри на процесора и 
видеокартата позволяващи безпроблемно възпроизвеждане на видео  с висока резолюция. 
Качествена звукова карта за двуканално възпроизвеждане. Екран поне 15” 
 

10.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.9 
„Маса”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: 120/80/76 
 

11.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.17 
„Мивка”: 

Моля Ви за уточнение на размерите и вида на артикула. 
Отговор: 78 X /43.5x78/ алпака 
 

12.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Обичаи и занаяти”, т.21 
„Маса”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: 120/150/76 
 

13.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.1 
„Стелаж за книги”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: Ширини: 100см 
Дълбочина на рафтовете: 30 см 
Височини: 250 см 
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14.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.2 
„Маса за деца”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: Размери в/ш/д: 44/110/60 см. 
 

15.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.3 
„Стол детски”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: Размери:(Ш/Д/В) 30/30 /50см. 
 

16.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.7 
„Бюро”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор: Размери:( Ш /Д / В) 160/60/76см. 
 

17.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.10 
„Шкаф за папки и гардероб”: 

Моля Ви за уточнение на размерите на артикула. 
Отговор:  
Размери:1050х800х435, гардероб - 76/45/185 
 

18.В раздел „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство „Художествено слово”, т.17 
„Мултифункционални устройства – копирна машина, принтер, скенер”: 

Моля Ви за уточнение на параметрите на артикула. 

Отговор: минимални изисквания за параметрите на артикула , съгласно техническите 
спецификации - Мултифункционално офис устройство-копир, скенер и принтер.Лазерен тип. 
Изискване за ниска цена на консумативите.Стандартен интерфейс за свързване с компютър. 
 
 
 
 
Възложител :…………/п/ ……………………… 
              /Андрей Неделчев Андреев/ 


