ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - ГР. ВАРНА

З А П О В Е Д № РД 07 – 510 / 12.04.2019 г
На основание чл.258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищно
образование, чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от Закона за обществените поръчки и във връзка със
Заповед № РД 09 – 820 / 15.03.2019г. на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:
I. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА
УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА I, II, III, V, VI И VII
КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ПО 6 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“, на основание чл.79,
ал.1, т.3 от ЗОП както следва:
Обособена позиция № 1: Доставка на учебници и учебни помагала, издадени от
издателство „Клет България“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. София, ул. Никола
Тесла №5, сграда BSRII, ет.4 с прогнозна стойност 10 286,98 лв. без ДДС / десет хиляди
двеста осемдесет и шест лева и 98ст./ ;
Обособена позиция № 2: Доставка на учебници и учебни помагала, издадени от
издателство „Просвета – София“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, район
Овча купел, ул. Земеделска №2, с прогнозна стойност 15 359,00 лв. без ДДС / петнадесет
хиляди триста петдесет и девет лева/;
Обособена позиция № 3: Доставка на учебници и учебни помагала, издадени от
издателство „Пиърсан Едюкейшън – Лонгман“, представлявано от „С.А.Н.ПРО“ ООД, гр.
Варна, със седалище и адрес на управление, район Одесос, ул. Янкул Войвода № 30, бл. А, вход
2, ателие 1, с прогнозна стойност 2 459,61 лв. без ДДС / две хиляди четиристотин петдесет
и девет лева и 61ст./;
Обособена позиция № 4: Доставка на учебници и познавателни книжки издадени от
издателство „Бит и техника“ ООД, със седалище и адрес на управление, гр. Варна ул."Капитан
Райчо Николов" №101, с прогнозна стойност 1 715,50 лв. без ДДС /хиляда седемстотин и
петнадесет лева и 50ст./;
Обособена позиция № 5: Доставка на учебници, издадени от издателство СД „Педагог
6 “ – Делев, Луизова и с-ие, София, със седалище и адрес на управление, ул. М. Буботинов, бл.
36 вх. В, с прогнозна стойност 467,50 лв. без ДДС / четиристотин шестдесет и седем лева и
50ст./
Обособена позиция № 6: Доставка на учебници, издадени от издателство „Изкуства“
ЕООД, със седалище и адрес на управление, гр. София Студентски град ул."Д-р Йордан
Йосифов" 8Б, с прогнозна стойност 328,50 лв без ДДС /триста двадесет и осем лева и 50ст./
без ДДС
II. Мотивите за провеждане на настоящата процедура на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква
"в" от Закона за обществените поръчки са следните:
1. Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по
смисъла на чл.3, ал.2, т.3 от ЗАПСП. В съдържанието на авторското право като основно
имуществено право се включва изключителното право на автора да използва създаденото от
него произведение и да разрешава използването му от други лица (чл.18, ал.1 от ЗАПСП).

Съгласно чл. 162 от ЗПУО, Министърът на образованието и науката за всяка учебна
година утвърждава със заповед списък на познавателни книжки, учебници, учебните комплекти
и учебни помагала и издателствата, които може да се използват в системата на предучилищното
и училищното образование. Със Заповед № РД 09-377/17.01.2019г, изменена със Заповед № РД09-841/18.03.2019г. на Министъра на образованието и науката са утвърдени одобрените
познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала, които ще се ползват
за учебната 2019/2020 година, както и издателства, които ще ги разпространяват. Съгласно
чл.164, ал.1 от ЗПУО познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала
се осигуряват за безвъзмездно ползване при условия и ред определени от МС. В тази връзка с
Постановление № 79 от 13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на
познавателни книжки, учебници, учебни комплекти и учебни помагала в параграф 2 от
Преходните и заключителни разпоредби са дадени указания за осигуряване на познавателни
книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала за безвъзмездно ползване.
Съгласно чл.164, ал.2 от ЗПУО, чл.2, ал.1 от Постановление №79 от 13.04.2016 г. на МС
и с оглед на дадените указания познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни
помагала са избрани от учителите на заседания на Методичните обединения, като избора е
направен с мотивацията, че избраните учебници отговарят на нивото на учениците в ОУ "Свети
Патриарх Евтимий" и са богати на упражнения за постигане на знания, умения и
компетентности. Проведено е заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“ - гр. Варна с Протокол №8/26.03.2019г., на което е взето решение за избор на
учебници и учебни комплекти за обучението на учениците и е съгласувано на заседание на
Обществения съвет при ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ - гр. Варна, с Протокол №1/28.03.2019г.
Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т.3, буква "в" от ЗОП са свързани
с факта, че обществената поръчка, в частност по съответната обособена позиция може да бъде
изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, включително
на права на интелектуална собственост. Възлагането на обществената поръчка на други лица,
би довело до нарушаването на авторски права и други права на интелектуалната собственост
или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен акт.
Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по настоящата обществена поръчка
притежават авторски и изключителни права за издаване и разпространение на учебници, учебни
комплекти и учебни помагала, като това право им е признато и утвърдено от МОН.
2. На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят ОУ „Св. Патриарх
Евтимий“ – гр. Варна няма да прилага чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП – не изготвя и не изпраща
покани за участие, тъй като ще сключва договори на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от
ЗОП по обособени позиции.
III. Срок за сключване на договорите с избраните издателства:
Съгласно Заповед № РД 09-820/15.03.2019 г. на Министъра на образованието и науката,
възложителят сключва писмен договор до 30.04.2019г.
Дата и място на договарянето : 25.04.2019 г. от 14:00 часа в дирекцията на
училището.
При подписване на договорите, изпълнителите по съответните обособени позиции да
представят документите по чл.67, ал.6 и декларации за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1,
т.7 от ЗОП.

IV. Място и срок за изпълнение на поръчката:
Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ –
гр.Варна, жк. „Вл.Варненчик“, ул.“Димитър Дончев“ 10
Срокът за изпълнение на доставките е до 10.09.2019г.
Възложителят си запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници
и учебни комплекти в зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2019/2020 година.
1. Техническа спецификация:
Поръчката следва да бъде изпълнена съобразно всички правила и нормативи, действащи
към настоящия момент относно изпълнението на възлаганите дейности.
Познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала трябва да
съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с познавателни книжки, учебници,
учебните комплекти и учебни помагала, които ще се използват през учебната година.
Същите следва да отговарят на изискванията, заложени в Наредба 6/30.11.2015г., както
и ПМС 79/13.04.2016г. нормативи на средства.
Доставените учебници, учебните комплекти и учебни помагала следва да бъдат нови, без
следи от употреба и надлежно окомплектовани.
Транспорта франко клиента и товаро-разтоварните дейности се извършват от
Изпълнителя.
2. Задължения на изпълнителя:
Участникът да гарантира добър търговски вид на предлаганите артикули.
Да бъде в състояние да доставя конкретно заявените количества до крайния получател в
договорените срокове, съобразени със зададените заявки.
Да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството - отклонение от
съдържанието, дефектни количества или други установени скрити недостатъци.
V. Отстраняване на участници
Отстранява се участник:
а) който не е представил някой от изискуемите документите, посочени в
документацията;

ОДОБРЯВАМ:
Решението и документацията по процедурата.
Възложителят предоставя пълен достъп до настоящата документация за участие на своя
профил на купувача на следния адрес : http://patrirha.com в раздел „Профил на купувача“.
Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Веселина Манолова /п.п./*
Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий”
гр. Варна
*Съгласно чл.2 от ЗЗЛД

