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ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ПУБЛИЧНО
СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА НА ТЕХНИКА И ОБОРУДВАНЕ ЗА НЧ „СЪЗНАНИЕ -1 9 2 6 Г. В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПРОЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МАТЕРИАЛНО - ТЕХНИЧЕСКАТА БАЗА,
ЗАКУПУВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА НЧ „СЪЗНАНИЕ - 1926 Г - ГР.
БЕЛОСЛАВ“

ОТНОСНО: Писмено запитване от участник във връзка с искане на писмени разяснения на
обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) - публично
състезание, във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗОП, с предмет: „Доставка на техника и оборудване за
НЧ „СЪЗНАНИЕ - 1926 г. В изпълнение на проект „Модернизация на материално техническата база, закупуване на оборудване и обзавеждане на НЧ „СЪЗНАНИЕ -1 9 2 6 г.“ - гр.
Белослав“
Във връзка с постъпило в НЧ „Съзнание -1926 г.”, запитване от участници, заведено с per. вх. 9
от 12.03.2018 г. относно процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) - публично състезание с предмет: ,Доставка на техника и оборудване за НЧ „СЪЗНАНИЕ 1926 г. по три обособени позиции:
Обособена позиция 1:,Доставка и монтаж на сценична осветителна техника и осветителни тела”.
Обособена позиция 2: „Доставка и монтаж на климатична техника за отопление и охлаждане”.
Обособена позиция 3: Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и друга
техника”, в изпълнение на проект „Модернизация на материално - техническата база, закупуване на
оборудване и обзавеждане на НЧ „СЪЗНАНИЕ - 1926 г.“ - гр. Белослав“ и на основание чл. 180, ал. 2
от Закона за обществени поръчки, а именно:
ВЪПРОС!:

„Във връзка с ОП 3: „Доставка и инсталиране на компютърни конфигурации, озвучителна и
друга техника бихме искали да ни допуснете до оглед на помещението за озвучаване, за да
можем да предвидим и калкулираме консумативите и вида на монтажа.
Бихте ли ни посочили удобна за вас дата и час? “
ОТГОВОР:
Оглед на място в сградата на Народно читалище „Съзнание - 1926 г.“ може да се извършва
всеки ден от 9:00 ч. - 16:00 ч. Желателно е, предварително да се свържете, на посочените в
документацията, телефони), за да осигурим служител на читалището в посочения час, който да
посрещне заинтересованите лица и осигури достъп до помещенията.
С УВАЖЕНИЕ,
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Този документ е създаден в рамките на проект „Модернизация на материално - техничексата база, закупуване на оборудване и
обзавеждане на Н Ч „Съзнание - 1 9 2 6 г “—гр. Белослав ” по Договор № 03/07/2/0/00349 от 12.09.2017 г. за отпускане на БФП по подмярка
7.2. „Инвестгщии в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Народно
Читалище «Съзнание —1926 г .» и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляваищя орган.

