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I. ПРЕДМЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА  
" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен 

Златаров”-домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. 
Годеч - доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване”, се осъществява с финансовата 
подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., съфинансирана от 
Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.  

Извършването на дейността по доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване е във 
връзка с изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №  

46/3/3211092/04.08.2014г.. за отпускане на финансова помощ по мярка 4.1  “ Прилагане на 
стратегии за местно развитие”  от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на 
селските райони, във връзка с реализация на проект по мярка 321”Основни услуги за 
населението и икономикатав селските райони”” 

 
1.Описание 

Предмет на обявената поръчка е доставка и монтаж на оборудване  за кухнята на 
домашния социален патронаж към Община Годеч. 

Целта при изпълнението на обществената поръчка е модернизиране на кухнята за 
приготвяне на храна за социалния патронаж. 

Съгласно технологичното решение в „Кухнята” са компановани следните звена:  
топла кухня – в нея са обособени участъци за подготовка на зеленчуци, подготовка месо, 
подготовка птици и подготовка яйца. Всеки един участък е обзаведен с необходимия брой 
мивки и цедилен басейн, както и с хладилник среднотемпературен. 
Отделно в зависимост от предназначението на участъка са предвидени специфични 
електроуреди.Предвидени са умивални басейни и  плотове за работа на персонала. 
 миална съдове – предвидено е  монтиране на три умивални басейна и плот; 
 дневна дажба - за краткосрочното складиране на продуктите използвани в кухнята за деня е 
предвидена доставка на хладилни шкафове и стелажи за складиране ; 
 склад зеленчуци-предвидено е обзавеждане със стелажи и хладилна техника; 
 склад продукти- предвидена е доставка на стелажи, хладилни шкафове, хладилна 
нискотемпературна камера , фризер; 
Изпълнението на предмета на поръчката включва : доставка на оборудването, посочено в 
техническите спецификации към настоящата документация, на място  посочено от 
Възложителя , монтаж и въвеждане в експлоатация на същото , както и гаранционно 
обслужване в гаранционния срок на оборудването. 
2. Качество 
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Качеството на доставката следва да отговаря на параметрите и техническите 
характеристики от Техническата оферта на участника и да бъде в пълно съответствие с 
изискванията на Техническата спецификация . 
Артикулите от доставката трябва да бъдат  нови, неизползвани и съвременни модели. 

Доставката трябва да е придружена от:  
-Технически паспорт ; 
-Инструкция за експлоатация 
3.Прогнозна стойност на поръчката : 46 054,00 лева без вкл. ДДС; 

Предложената цена за изпълнение на предмета на поъчката  от участниците, трябва да   
включва всички разходи, свързани с доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
гаранционно обслужване в рамките на гаранционния срок на оборудването. 
4. Начин на плащане : 
- авансово плащане след подписване на договора за доставка и срещу издадена фактура от 
страна на изпълнителя в размер на 30 % от стойността на договора; Срок за плащане до 10  
/ десет / работни дни от подписването на договора и предоставянето на фактура за стойността 
на аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
- окончателно плащане - срещу представена оригинална фактура и след подписване на 
приемателно-предавателен протокол за извършена доставка и на Финален приемателно-
предавателен протокол за приключен монтаж, въвеждане на оборудването в експлоатация в 
срок от 30 / тридесет / работни дни от издаване на фактурата и подписване на финалния 
приемателно-предавателния протокол.  
5. Място и срок на изпълнение 
5.1.Мястото на изпълнение за доставката предмет на обществената поръчка е : 
 град Годеч , ул.”Акад.Игнат Емануилов”, приземен етаж на СОУ”проф. д-р Асен Златаров”. 
5.2.Срокът за изпълнение на поръчката : 
Срокът за доставката и монтажа на обзавеждането/оборудването, представлява предложеният от 
Участника срок, посочен в календарни дни, включващ времето от датата на получаване на писмено 
уведомление, за започване, изпълнението на дейностите предмет на поръчката, възложени на 
Изпълнителя, с изрично Възлагателно писмо от страна на Възложителя, до датата на подписването на 
двустранен Финален приемателно-предавателен протокол за приключен монтаж и въвеждане на 
оборудването в експлоатация  

*Предложеният от участниците срок за изпълнение на поръчката не може да бъде по-кратък 
от  15 календарни дни и по-дълъг от 30 календарни дни. 
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II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЦЕДУРАТА 
1. Условия за участие 
За да бъде допуснат до участие в процедурата по събиране на оферти, участникът трябва 

да отговаря на предварително обявените условия и да изпълни всички условия посочени в нея. 
Офертата трябва да съдържа всички изискуеми документи и да бъде изготвена по 

указанията, дадени от възложителя. 
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участник: 
 за когото са налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал.1, и ал. 5 от ЗОП;  
 който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

възложителя;  
 който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 101“в“ от ЗОП; 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал. 5 от ЗОП в 7-
дневен срок от настъпването им. 

Когато участник в процедурата е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица Възложителят изисква Участникът да приложи нотариално заверено копие от 
Договора за учредяване на обединението, в което недвусмислено е указано обвързването на 
обединението и всяка една от страните в него с подадената оферта и условията на Договора за 
изпълнение на обществената поръчка. Договорът за учредяване на участниците в обединението 
трябва да съдържа клаузи, които да гарантират, че: 1. Всички членове на обединението са 
отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора; 2. Всички членове на 
обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора. 
Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява 
обединението пред трети лица, по време на изпълнение на поръчката, както и да определят и 
наименованието на участника - обединение. Не се допускат никакви промени в състава на 
участниците в обединението след подаването на офертата и за срока на договора. 

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката, изискванията, които са задължителни съгласно Закона за обществените поръчки и 
са посочени по-долу, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното 
участие. 
Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо, само ако участникът приеме, че 
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои 
действия, бездействия и работа. 
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При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта към 
документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 

 
2. Минимални изисквания към участниците: 

Минимални изисквания за технически възможности и квалификация: 
А) да има и докаже опит в доставката и монтажа на стоки еднакви или сходни с 

предмета на поръчката, а именно сборно не по-малко от 1 брой професионална електрическа 
печка и 1 брой електрическа конвекторна фурна, през последните три години, считано от  
датата  на  подаване  на офертите. 

Доказва се със : Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от 
датата на подаване на офертата, а за доставки , които са еднакви или сходни с предмета на 
поръчката (по образец).  

Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
доставка на кухненско обзавеждане и оборудване.  

 
Б)  да е сертифициран за въведена система за управление на качеството в доставките на 

ел.уреди по международен стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент с обхват на действие сходен 
с предмета на настоящата поръчка. 

Доказва се със: Сертификат  за въведена система на управление на качеството ISO 
9001:2008 или еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на настоящата поръчката. 

 
При участието на обединение, което не е юридическо лице, изискванията се прилагат за 

обединението като цяло. 
При посочване на участие на подизпълнители, изискванията към тях се отнасят 

съобразно вида и дела на тяхното участие.  
 

3.Условия за получаване на документация за участие 
Документацията за участие и приложенията към нея, могат да бъдат намерени в 

електронен формат на интернет страницата на Община Годеч - www.godech.bg/profil-na-
kupuvacha; 

 
4. Изискуеми документи към офертата:  
участниците в процедурата следва  да представят следните документи  и информации в 
непрозрачен запечатан плик:  
4.1.Представяне на участника -  Приложение №1 ;  
4.2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки при възлагане на 
обществена поръчка чрез публична покана –Приложение № 2; 
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4.3. Доказателства за техническите възможности: 
- Списък на доставките, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на 

подаване на офертата, а за доставки , които са еднакви или сходни с предмета на поръчката (по 
образец)- приложение №3.  

Забележка: Под предмет „сходен с предмета на поръчката” следва да се разбира 
доставка на кухненско обзавеждане и оборудване.  

- Сертификат  за въведена система на управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен с обхват на действие сходен с предмета на настоящата поръчката. 
4.4. Техническо предложение - Приложение №4; 
4.5. Ценово предложение - Приложение № 5; 
4.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП – Приложение №6; 
4.7. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е приложимо/ - Приложение 
№7 ; 
4.8.  Декларация за приемане на условията в проекта на договор – Приложение №8; 
4.9. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника – 
Приложение №9. 
4.10. Други документи и информация по желание на участника; 
 

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 
конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива, като за целта към 
документите се прилага  декларация за конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП. 
 

5.Представяне на офертите  
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес.  

Подаването на офертата за участие в процедурата се извършва в Деловодството на 
Общинска администрация - Годеч  на адрес : град Годеч 2240, пл.”Свобода”№1 , област 
Софийска до деня и часа посочени в публичната покана. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в не запечатан, 
прозрачен или скъсан плик. 

 
6.Комисия за оценка на офертите 
Възложителят назначава комисия, която има задължение да получи, разгледа , оцени  и 

класира офертите на участниците  в съответствие с изискванията на Глава осма „а” от ЗОП , в 



                                                      
                          ПРОГРАMА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на 
СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, 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 във връзка с реализация 
на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

заседателната зала в сградата на община Годеч – гр. Годеч, пл. Свобода № 1, в следващия 
работен ден след крайния срок за подаване на документи. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 
която се извършва отварянето. 

Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същи ден се изпраща на участниците и се публикува в 
профила на купувача при условията на чл. 22б, ал. 3 от ЗОП 

 
7.Критерий за оценка на офертите 
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена. 

Офертите на Участниците, които не са отстранени от участие в процедурата и които 
отговарят на предварително обявените условия на Възложителя за технически възможности и 
квалификация, подлежат на оценка за определяне на "най-ниска цена". 

Класирането на офертите се извършва по оценка, като се търси най-ниската цена. 
8.Оценка на офертите 

8.1. Оценка 
Предложената цена се проверява, за да се установи, че е подготвена и представена 

в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При различия 
между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата. 
Участник предложил по - висока цена от прогнозната стойност ще бъде отсранен от участие в 
процедурата. 

8.2.Крайно класиране на Участниците 
Крайното класиране на участниците се извършва, съобразно ценовите им предложения. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниската цена. 
 
!!! При условие, че предложените  цени  са еднакви Комисията провежда публично 
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.  

9.Сключване на договор 
След приключване работата на Комисията , възложителят издава мотивирано решение, с 

което обявява класирането на участниците и определя изпълнител, с които сключва писмен 
договор за обществена поръчка, включващ задължително всички предложения от офертата на 
участника, въз основа на които е определен за изпълнител. 
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Договор за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, 
който при подписване на договора: 

 не представи актуални документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП; 

 не представи декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 
 
 

По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертата, които 
не са разгледани в настоящите указания, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 
поръчки /ЗОП/./ 
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ІІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ НА ОБОРУДВАНЕТО 
Техническите характеристики на обзавеждането/оборудването, предмет на настоящата 

обществена поръчка са изчерпателно посочени в долната таблица на настоящата техническа 
спецификация.  

Доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, следва да бъде придружено от: 
инструкция за експлоатация и документ с пълно описание на техническите характеристики на 
български език, предоставени му от производителя. 

Гаранционният срок, по времето, на който участника избран за изпълнител следва да 
осъществява пълно гаранционно обслужване, поддържане и подмяна на дефектирали части на 
доставеното и монтирано обзавеждане/оборудване, се заявява от участниците в техническото 
им предложение, и е единен за всички включени в доставката компоненти на 
обзавеждането/оборудването, като започва да тече от деня, на приключване изпълнението на 
монтажа на доставеното обзавеждане/оборудване.  
 
 

№ 

   

ед.мярка количество 

мощност маса 

наименование един. обща един. обща 

  СКЛАД ИНВЕНТАР             
1 Шкаф за складиране с 4 

рафта, размери 
500*1300*2000, поцинкован 

бр 2,00 

        
2 Стелаж за складиране с 4 

рафта, размери 
300*1300*2000, поцинкован 

бр 2,00 

        
  СКЛАД СУХИ ПРОДУКТИ     

        
3 Транспортна палета  бр 2,00         
4 Фризер с режим на работа -

18 градуса: за месо и масло, 
вертикален, 400 л с 
контролен термометр 

бр 2,00 

0.755 1.51 180   
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на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

5 Хладилен шкаф с режим на 
работа от 2 до 8 градуса:за 
продукти - масло, сирене, 
кашкавал, мляко; с 
контролен термометр 

бр 1,00 

0.4 0.4     
6 Стелаж за складиране с 4 

рафта, размери 
400*900*2000, поцинкован 

бр 3,00 

        
  СКЛАД ЗЕЛЕНЧУЦИ     

        
7 Транспортна палета  бр 2,00         
8 Хладилен шкаф с режим на 

работа от 2 до 8 градуса: за 
зеленчуци на склад; с 
контролен термометр 

бр 1,00 

0.4 0.4     
9 Стелаж за складиране с 4 

рафта, размери 
400*900*2000 

бр 3,00 

        
10 Количка за разнасяне на 

стоки 800х600 
(неръждавейка) 

бр 1,00 

        
  ДНЕВНА ДАЖБА     

        
11 Хладилен шкаф с режим на 

работа от 2 до 8 градуса:за 
месо за следващ ден;с 
контролен термометр 

бр 1,00 

0.4 0.4     
12 Работна маса, размери 

700*700*850 
бр 1,00 
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Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
 

„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на 
СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, 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 във връзка с реализация 
на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

13 Хладилен шкаф с режим на 
работа от 2 до 8 градуса: за 
кисело мляко за следващ 
ден с контролен термометр 

бр 1,00 

0.4 0.4     
14 Стелаж за складиране с 4 

рафта, размери 
1000*500*1800 

бр 2,00 

        
  ПРЕДВЕРИЕ     

        
15 Шкаф дезинфекционен бр 1,00 

        
  ПОДГОТОВКА ЯЙЦА     

        
16+17 Работен плот, размери 

1100*530*850; Кухненска 
мивка, размери 330*330*250 

бр 1,00 

        
18 Хладилен шкаф, размери 

600*600*800, средно 
температурен 

бр 1,00 

0.4 0.4     
  ПОДГОТОВКА МЕСО     

        
19 Работен плот с една мивка 

500/400, размери 
1800*600*850 

бр 1,00 

        
20 Работен плот 900*600*850 бр 1,00 

        
21 Полиетиленова дъска бр 1,00 

        
22 Месомелачка с 

производителност до 50кг/ч. 
Ножове от самозаточваща 
се стомана -решетка 6.  

бр 1,00 

1 1   12 
  ПОДГОТОВКА ПТИЦИ     
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„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на 
СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, 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 във връзка с реализация 
на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

23 Шкаф хладилен 100л бр 1,00 
0.4 0.4   56 

24 Работен плот с една мивка 
500/400, размери 
1800*600*850 

бр 1,00 

        
25 Работен плот 900*600*850 бр 1,00 

        
26 Полиетиленова дъска бр 1,00 

        
  ПОДГОТОВКА ЗЕЛЕНЧУЦИ     

        
27 Работен плот с две мивки 

500/500, размери 
1800*600*850 

бр 1,00 

        
28 Работен плот 900*600*850 бр 1,00 

        
29 Зеленчукорезачка, с 

комплект дискове, 
Производителност - до 
50кг./час 

бр 1,00 

0.37 0.37     
30 Работен плот, размери 

600*400*850/ под 
картофобелачка 

бр 1,00 

        
  ПОМЕЩЕНИЕ ЗА 

СМИЛАНЕ И ПАСИРАНЕ 
    

        
31 Работен плот с една мивка 

400/400, размери 
1500*600*850 

бр 1,00 

        
32 Работен плот, размери 

1500*600*850 
бр 1,00 

        
33 ПАСАТОР бр 1,00 1 1     
34 Хладилен шкаф, 

вертикален, 400 л, средно 
температурен 

бр 1,00 

0.37 0.37     
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„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на 
СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, 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 във връзка с реализация 
на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

  УМИВАЛНЯ ВЪТРЕШЕН 
ИНВЕНТАР 

    
        

35 Работен плот с мивка 
600/500, размери 
1275*600*850 

бр 1,00 

        
36 Работен плот с мивка 

600/500, размери 
1275*600*850 

бр 1,00 

        
37 Полица на две нива 

1200x350x590 
бр 1,00 

        
38 Стелаж 1000*500*1800 бр 1,00 

      15 
39 Контейнер за отпадъци 

пластмасов, на две колела 
бр 2,00 

        
  УМИВАЛНЯ ВЪНШЕН 

ИНВЕНТАР 
    

        
40 Стелаж 1500*500*1800 бр 1,00 

        
41 Стерилизатор (за суха 

стерилизация) с режим на 
работа 160°C за 1 час, обем 
70 литра. 

бр 1,00 

2kV A 2kV A 60   
42 Работен плот с две мивки 

600/500, размери 
1400*600*850 

бр 1,00 

        
43 Работен плот с една мивка 

600/500, размери 
1400*600*850 

бр  1 

        
44 Стелаж 1400* 400*1800 бр 1,00 

      15 
45 Маса работна 1400*600*850 бр 1,00 

        
  ТОПЛА КУХНЯ     
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„ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” 
процедура  за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма ”а” от  ЗОП с предмет:  

" Преустройство и ремонт на приземен етаж на СОУ " Проф. д-р Асен Златаров”-
домашен социален патронаж в УПИ 1-за училище, кв.64, гр. Годеч, общ. Годеч - 

доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване” 
 

Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3211092 " Преустройство и ремонт на приземен етаж на 
СОУ " Проф. д-р Асен Златаров-домашен социален патронаж'* в УПИ 1-за училище, кв.64, 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 във връзка с реализация 
на проект по мярка 321«Основни услуги за населението и икономикатав 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. 
 

46 Конвекторна фурна 
електрическа, с механично 
управление. Капацитет 5 
тави  (53/32,5) съд, (около 
50 порции на готвене). 
Механично настройване на 
време, влажност и 
температура.  

бр 1,00 

8.0 8.0     
47 Маса работна с подплот 

1400*600*850 
бр 1,00 

        
48 Хладилен шкаф, 

вертикален, 600 л., средно 
температурен 

бр 1,00 

0.4 0.4 105   
49 Хладилен шкаф, 

вертикален, 600 л., средно 
температурен 

бр 1,00 

0.4 0.4 105   
50 Маса работна с подплот 

1700*600*850 
бр 1,00 

        
51 Ел фритюрник двугнездов, 

2х5 литра 
бр 1,00 

12 12     
52 Професионална 

електрическа печка, 4 
обединени електрически 
котлона-тип плоча, всеки от 
тях с площ 30/30 см., 
вградени протектори 

бр 1,00 

10.0 10.0     
53 Ел скара, тръбна бр 1,00 

7 7     
54 Маса работна с подплот 

1400*700*850 
бр 2,00 

        
55 Маса работна 2000*700*850 

с мивка 
бр 1,00 

        
 


