
ОУСВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА

ЗАПОВЕД

№РД-07-354/08.02.2018Г.

На основание Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на образованието и
науката, с която е утвърден график на дейностите и РД-09-39/16.01.2018г. списък на
учебници и учебните комплекти, които ще се използват в системата на училищното

образование безвъзмездно за учениците от I до VII клас за учебната 2018/2019г. и

във връзка с чл.79, ал.1, т.З от Закона за обществените поръчки и чл.64 от ППЗОП

НАРЕЖДАМ:

Да се открие процедура на договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.З с
предмет:

"ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС НА ОУ" СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ „- ВАРНА ЗА

УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

1. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.79, ал. 1, т.З от Закона

за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго лице

би довело до нарушаване на авторските права или други права на интелектуална

собственост или изключителни права, придобити по силата на закон или нормативен акт.

2.Вид на процедурата- договаряне без обявление по реда на чл.79, ал.1, т.З от ЗОП, по
обособени позиции:

З.Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление:

- обособена позиция 1, на стойност 11915.73лв. без ДДС или 14298,88 с ДДС -
"Булвест-Анубис"ООД, със седалище и адрес на на управление, гр.София, улица "Васил

Друмев" №36, ет.З, представлявано от Владимир Топенчаров;

- обособена позиция 2, на стойност 9675,27 лв. без ДДС или 11610,32лв. с ДДС-
"Просвета-София" АД, със седалище и адрес на управление, гр.София, район Оборище,

бул."Дондуков" №45, представлявано от Йовка Колева Томова;

- обособена позиция 3, на стойност 1560,83 лв. без ДДС или 1873,00лв. с ДДС -"Бит и

техника" ООД, със седалище и адрес на управление гр.Варна, кв. Евксиноград, ул."22"
№17а, представлявано от Валентин Георгиев Ананиев.

- обособена позиция 4, на стойност 1568,33 лв. без ДДС или 1882,00лв. с ДДС- "САН

ПРО" ООД, със седалище и адрес на управление, гр.Варна, район Одесос, ул."Янкул
войвода "№30, представлявано от Евлоги Петков Савов.



В поканите към всеки конкретен кандидат са посочени видът и количествата учебници

и учебни помагала.

4.Срок за получаване на документацията - до 16 ч. на 07.03.2018г., в ОУ"Св. Патриарх

Евтимий"-Варна.

5 .Дата и място на договарянето - 14.03.2018г. от 13,30 часа в Дирекцията на училището.

ОДОБРЯВАМ:

1.Решението, документацията и поканата за участие.

2.Решението да се публикува на сайта на училището в Профил на купувача:
\у\ууу.ра(:пагЬа.сот

З.Поканата да се изпрати до всяко лице, представляващо -"Булвест-Анубис"ООД,

"Просвета-София" АД, "Бит и техника" ООД, "САН ПРО" ООД, с препоръчано писмо с

обратна разписка.

Веселина Манолова

/подпис/

директор на ОУ"Св. Патриарх Евтимий"

Варна


