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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Обзавеждане и оборудване 
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Този документ е създаден в рамките на проект № 46/3/3131593 „Обзавеждане и оборудване на посетителски център за предоставяне и 
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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. № 08.00-557 / 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 

 
Моля за разяснение и размери на следните артикули от „Техническата спецификация”: 

 „Обзавеждане и оборудване на център за изкуство”Театрално изкуство” 
1.въпрос по позиция 3- Бюро 
Какъв е размера на бюрото? 
Отговор: Размери:(Ш/Д/В) 160/60/76см. 
 
2. въпрос по позиция 6 – Шкаф за папки и гардероб 
Какъв е размера на шкафа за папки и гардероб? 
Отговор: 1050х800х435, гардероб - 76/45/185 
 

„Обзавеждане и оборудване на център за изкуства „Фолклорни изкуства” 
3.въпрос по позиция 4- бюро  
Какъв е размера на бюрото? 
Отговор: Размери:(Ш/Д/В) 160/60/76см. 
 
4.въпрос по позиция 7 – шкаф за папки и гардероб 
Какъв е размера на шкафа за папки и гардероб ? 
Отговор: 1050х800х435, гардероб - 76/45/185 
 
 

„Обзавеждане и оборудване на център  по изкуства „Обичай и занаяти” 
5.Въпрос по позиция 4- Бюро 
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Какъв е размера на бюрото? 
Отговор: Размери: Размери:(Ш/Д/В) 160/60/76см. 
 
6.Въпрос по позиция 7- Шкаф за папки и гардероб 
Какъв е размера на шкафа за папки и гардероб? 
Отговор: 1050х800х435, гардероб - 76/45/185 
 
7.въпрос по позиция 9 – маса 
Какъв е размера на масата? 
Отговор: 120/80/76 
 
8.Въпрос по позиция 21 – Маса  
Какъв е размера на масата? 
Отговор: 120-150-76 
 
„Оборудване на център за изкуство „ Художествено слово” обзавеждане 
9. Въпрос по позиция 2 – маса за деца 
Какъв е размера на масата за деца ? 
Отговор: Размери в/ш/д: 44/110/60 см. 
 
10.Въпрос по позиция 4 – маса 
Какъв е размера на масата ? 
Отговор: 120-60-76 
 
11.Въпрос по позиция 7 –бюро  
Какъв е размера на бюрото? 
Отговор: Размери:(Ш/Д/В) 160/60/76см. 
 
12.Въпрос по позиция 10- Шкаф за папки  и гардероб 
Какъв е размера на шкафа  за папки и гардероб? 
Отговор: 1050х800х435, гардероб - 76/45/185 
 
13.въпрос по позиция 12- маса  
Какъв е размера на масата? 
Отговор: 120-60-76 
 
 

 
 
Възложител :   
           Андрей Неделчев Андреев – Кмет на община Годеч 


