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Изх. № 1593#1 от 26.02.2014 год.
ДО
Кандидатите за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in
Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона
Кълъраш- Силистра/, 2(3i)-1.1-7,MIS-ETC code118”
ОТНОСНО: Запитване от кандидат с Вх. № 1593 от 25.02.2014 г.
по
документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на
мерки за публичност и информация на дейности по проект “Clean Access in
Calarasi- Silistra cross- border area” – CleeA /Чист достъп в трансгранична зона
Кълъраш- Силистра/, 2(3i)-1.1-7, MIS-ETC code118”
Въпрос: 1 Какви са изискванията за категорията на местата за настаняване в
проекта.
Отговор: Изискването на категорията на местата за настаняване в проекта е в
рамките на ЧЕТИРИ ЗВЕЗДИ.
Въпрос: 2 Какви са изискванията за настаняването и изхранването по време на
конференциите и работните срещи, каква е продължителността на събитията.
Отговор: Изискването е да е в съответствие с Наредбата за командировките в
страната по отношение на участниците от българска страна, а по отношение на
чуждестранни участници да е в съответствие с Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина. Продължителността на събитието е
в рамките на 48 часа.
Въпрос: 3 Кой ще отговаря за изготвянето на информационните материали,
които се раздават на участниците.
Отговор: Изготвянето на информационните материали включително и
раздаването им на участниците в работната среща ще се осъществява от
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Въпрос: 4 За събитието „Ден на зелен Дунав” кой трябва да осигури
„Демонстрационно плаване със соларен катамаран и ветроходни яхти”.
Отговор: Възложителя осигурява демонстрационен соларен катамаран
включително и ветроходни яхти, като организацията свързана с
демонстрационното плаване се осъществява от спечелилия обществена
поръчка Участник.
Д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра
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