
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ” - ГР. ВАРНА 

 

З А П О В Е Д № РД 07 – 644 / 03.07.2019 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 – 1759 / 28.06.2019г. за утвърждаване на списък на учебниците и 

учебните комплекти за IV клас , които може да се използват в системата на училищното 

образование за учебната 2019/2020 година 

- Заповед № РД 09 – 1764 / 28.06.2019 г.   на Министъра на образованието и науката, с 

която е определен график на дейностите за осигуряване на учебници и учебни комплекти 

за безвъзмездно ползване от учениците в IV клас за учебната 2019/2020 година 

- Протокол № 2 / 02.07.2019г. от заседание на Обществения съвет 

- Протокол № 11 / 03.07.2019г. от заседание на Педагогическия съвет 

- Протоколи от заседания на МО за избор на учебници и учебни комплекти за IV клас 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

I. Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ КОМПЛЕКТИ И ДОСТЪП ДО ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ 

УЧЕБНИЦИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ УЧЕНИЦИТЕ В IV КЛАС НА ОУ 

„СВ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“  ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 Г. ПО ОБОСОБЕНИ 

ПОЗИЦИИ “, на основание чл.79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП, както следва: 

Обособена позиция № 1: Доставка на учебници и учебни комплекти, издадени от 

издателство „Просвета – София“ АД, със седалище и адрес на управление, гр. София, район 

Овча купел, ул. Земеделска №2, с прогнозна стойност 9 792,71 лв. без ДДС / девет хиляди 

седемстотин деветдесет и два лева и 71ст./; 

Обособена позиция № 2: 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 1 393,75лв. без ДДС / хиляда триста деветдесет и три лева 

и 75ст./; 

Обособена позиция № 3: 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 981,25лв без ДДС / деветстотин осемдесет и един лева и 

25ст./ без ДДС. 

Обща прогнозна стойност на поръчката: 12 167,71лв без ДДС или 14 601,25лв с ДДС. 

 

II. Да се приложи реда за провеждане на настоящата процедура на основание чл. 79, ал.1, 

т.3, буква "в" от Закона за обществените поръчки във връзка с чл. 65, ал. 1 от ППЗОП.  

 

III. Дата и място за сключване на договорите с избраните издателства 

15.07.2019 г. от 14:00 часа в дирекцията на училището. 

 

Провеждането на процедурата да се осъществи при следните изисквания: 

1. Изборът на Изпълнител ще се проведе от комисия.  

2. Комисия ще изготви протокол за избора на изпълнител. 



3. Изготвянето на необходимата документация, изпращането на информация на Портала за 

обществени поръчки и публикуване на иформацията  в Профила на купувача възлагам на 

Габриела Колева – техн. секретар. 

 

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. 

 

ОДОБРЯВАМ: 

 

Решението и документацията по процедурата. 

 

Възложителят предоставя пълен достъп до настоящата документация за участие на своя 

профил на купувача на следния адрес : https://patrirha.com в раздел „Профил на купувача“. 
 

С настоящата заповед да се запознаят заинтересованите лица за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

 

 

 

Веселина Манолова /п.п./* 

Директор на ОУ „Св. Патриарх Евтимий” 

гр. Варна 

 

 

Запознати със заповедта: 

Габриела Колева – п.  

 

 

*Заличен съгласно чл.2 от ЗЗЛД 

 

https://patrirha.com/

