
                                                                              
                          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. 
 

 
 

ООББЩЩИИННАА    ГГООДДЕЕЧЧ   

____________________________________________________________________________________________________________________________________  

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- 309 / 20.03.2015г. 
 
ДО  
УЧАСТНИЦИ  
в 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” 
 
Относно: постъпили въпроси по документацията за участие  
 
Въпрос №1: Във връзка с публична покана с изх. ном. 085.00-291 от дата 18.03.2015г.- във публичната 
покана срока за подаване на оферти е 26.03.2015г. 16:30 часа, а на сайта” където са публикувани 
документите срока е 19.03 , да считаме ли , за вярна датата от публичната покана – тоест 26.03.2015 г.? 
 
Отговор: Срока за получаване  на офертите е 26.03.2015г. до 16:30 часа , съгласно публичната покана.  
 
 
 Въпрос №2:  На местата където изрично не е казано, че материала за изработка е поцинкована 
ламарина , да считаме ли , че е неръждаема стомана?  
 
Отговор : Там където не е уточнен  материала за изработка на артикула ,  да се счита, че същият е от 
неръждаема стомана. 
 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………..…/ П/………………… 
АНДРЕЙ  АНДРЕЕВ – КМЕТ НА ОБЩИНА ГОДЕЧ 
                                                                                    


