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Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
61. Педагогически науки
Решение номер: 1 От дата: 20/02/2018 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2009
Поделение:
Изходящ номер: 279 от дата 20/02/2018
Коментар на възложителя:
ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС НА ОУ" СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ „- ВАРНА
УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ"

ЗА

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
(^Публичен
Г] Секторен
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
Национален регистрационен номер:
ОУ Свети Патриарх Евтимий
000081568
Пощенски адрес:
Варна, жк Вл . Варненчик, ул. Димитър Дончев 10
Град:
код N1718:
Пощенски код:
Държава:
ВС331
9023
В6
Варна
Лице за контакт:
Телефон:
Веселина Манолова
0879 940002
Електронна поща:
Факс:
ра*:г1агЪа@аЪу.Ъд
052 510690
Интернет адрес/и
Основен адрес (Ш1Ь):
Ь^^рз : /7ра1:г1агЬа . сот
Адрес на профила на купувача (ШШ:
Ь1:1:рз : 7/ра1;г1аг11а . сот /1пйех.рЬр/рго^11-Пс
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възло кител)
(^Министерство или друг дърясавен орган,
включително техни региона/ши или местни
подразделения
Ц Национална агенция/службг1
П Регионален или местен орга*
[^Регионална или местна агенгщя/служба
1.3) Основна дейност

УНП: с509т49-4583-4093-804Г-2Ь8Ь71 №Ь79

^Публичноправна организация
Ц Европейска институция/агенция или
международна организация
|

|/1рУ1 1Ш1.
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(попълва се от публичен възложител)
Ц Обществени услуги
[^Отбрана
Ц Обществен ред и сигурност
колна среда
кономически и финансови дейности
(~~)3дравеопазване
1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
Ц Газ и топлинна енергия
[~] Електроенергия
ПВодоснабдяване
ПТранспортни услуги
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Ц Настаняване/жилищно строителство и места за
отдих и култура
ПСоциална закрила
П Отдих, култура и вероизповедание
Е^1 Образование
Ц Друга дейност:

П Пощенски услуги
[^Експлоатация на географска област
Ц Друга дейност:

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
(23 Откривам процедура
Е^|за възлагане на обществена поръчка
Цза сключване на рамково споразумение
Д за създаване на динамична система за покупки
[~~| конкурс за проект
П Създавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
Ил) Вид на процедурата
(попълва се от публичен възложител)
Ц Открита процедура
Ц Ограничена процедура
Д Състезателна процедура с договаряне
Д Състезателен диалог
[^Партньорство за иновации
^Договаряне без предварително обявяване
П Конкурс за проект
Ц Публично състезание
Г~1 Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
П Открита процедура
Ц Ограничена процедура
[^Договаряне с предварителна покана за участие
[^Състезателен диалог
[^Партньорство за иновации
[^Договаряне без предварителна покана за участие
[~~| Конкурс за проект
[^Публично състезание
Д Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
[^Ограничена процедура
ЦДоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
[^Състезателен диалог
ДДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)
л. 73, ал. ютЗОП
. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
л. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
|%]Чл. 79, ал-1, т. [...] от ЗОП

УНП: с509(849-4583-4093-804Г-2Ь8Ь711с18Ь79
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л. 18, ал. 1, т. 11 във вр. сал. 8 отЗОП
. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
л. 132 от ЗОП
л. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
л. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, а-71-1»т- [•••] °т ЗОП
л. 18, ал. 1, т. н във вр. с ал. 8 от ЗОП
л. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
л. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
л. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
л. 141, ал. 1 от ЗОП
л. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП
(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
. 1боотЗОП
л. 1бз, ал. 1 от ЗОП
ПЧл. 1б4, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.!) Наименование
ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО VII КЛАС НА ОУ" СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ „- ВАРНА
УЧЕБНАТА 2018/2019 г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1.обособена позиция -:
2.обособена позиция - Просвета-София АД
З.обособена позиция - Бит и техника ООД
4.обособена позиция - Пиърсън едюкейшън лимитид - Лонгмон и САНПРО
3.
2.

ЗА

ГУ.а) Обект на поръчката
ПСтроителство
[^Доставки
П Услуги
ГУ.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи,
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Доставка на учебници, учебни тетрадки за учениците на ОУ Св. Патриарх
Евтимий - Варна за учебната 2018/2019 за безвъзмездно ползване:
За първи клас - по 144 бр. учебници и учебни тетрадки по всички учебни
предмети;
за втори клас - по 20бр. учебници и по 140бр. учебни тетрадки по всички
учебни предмети;
за четвърти клас - по 136 бр. учебни тетрадки по всички учебни предмети;
за пети клас - по 7 бр. учебници по всички предмети;
за шести клас - по 50бр учебници по всички предмети;
1У.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на
околната среда

Да П Не Ж

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация
(брой)
критериите за подбор
показателите за оценка на офертите
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи
договорни условия)

УНП: с509№49-4583-4093-804Г-2Ь8Ь711сШЬ79

(брой)
(брой)
-—-————

(брой)
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ГУ.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

Да Г~| Не ЕЗ

ГУ.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да ЕЗ Не П
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

IV.у) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

24720

Валута:

1У.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури;
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:

Стойност, без да се включва ДДС:
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

Валута:

Да Г~1 Не 1^1

ВС-М

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.!) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
Настоящата процедура се провежда на основание чл.79, ал.1, т.З, буква "в"
от Закона за обществените поръчки. Мотивите за избора на процедура са
следните:
Избрана е процедура по чл.79, ал.1, т.З, буква "в" от ЗОП,
поради следните обстоятелства: Учебниците и учебните помагала
представляват обект на авторско право по смисъла на чл.З, ал.2, т.З от
Закона за авторското право и сродните му права (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).
Налице е Заповед № РД 09-137/29.01.2018 г. на министъра на
образованието и науката, с която е утвърден график на дейностите и РД-0939/16.01.2018г., с утвърден списък на учебници и учебните комплекти,
както и Наредба №10 от 19.12.2017г. за познавателните книжки, учебниците
и учебните помагала които ще се използват в системата на училищното
образование безвъзмездно за учениците от I до VII клас за учебната
2018/2019г. С оглед на така дадените указания е проведено заседание на
Педагогическия съвет на ОУ „Свети Патриарх Евтимий"- Варна, на което с
взето Решение, обективирано в Протокол №4/20.02.2018г. за избор на
учебници и учебни помагала за учебната 2018/2019г. Съгласно изискванията
на ЗОП, 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 (чл.79, ал.1, т.З, буква „в" от ЗОП), както и че не
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съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на
конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на
п о р ъ ч к а т а . Поради о б с т о я т е л с т в о т о , че учебниците и учебните помагала са
утвърдени, к а к т о и са оповестени издателствата с авторски права е
целесъобразно с н а с т о я щ а т а процедура по договаряне без обявление да бъдат
канени всички лица с авторски права по реда и контрола, който се
осъществява от АОП.
У.а) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне
без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)
1.обособена позиция -Анубис - Вулвест ООД -със седалище и адрес на
управление: София, у л . В . Друмев №36, представлявано от Владимир
Топенчаров;
2.обособена позиция - Просвета - София АД -със седалище и адрес на
управление: София, р-н Оборище, бул. Дондуков №45, представлявано от
Йовка Томова;
3.обособена позиция -Бит и Техника ООД, със седалище и адрес на
управление: Варна, к в . Евксиноград, ул. 22, №17а, представлявано от
Валентин Ананиев;
4 . о б о с о б е н а позиция - Пиърсън едюкейшън-Лонгман и Санпро ООД- със
седалище и адрес на управление: Варна, р-н Одесос, ул. Янкул войвода №30,
п р е д с т а в л я в а н о от Евлоги С а в о в .
У.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение №
от дата
дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
(ппппп-уууу-хххх)
У.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
Ц обявлението за оповестяване откриването на процедура
1^3 поканата за участие
^документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII. 1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

УП.а) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Адрес за електронна поща

Телефон
02 9 8 8 4 0 7 0
Факс

УНП: с509Ш49-4583-4093-804Г-2Ь8Ь711(18Ь79

Държава
Република
България
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срсас!т1п@срс.Ьд
Интернет адрес (1ГК1,):
Ь 1:1: р: //мим. срс . Ьд
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02 9807315

) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
По реда на чл. 196 и ч л . 1 9 7 от ЗОП
У11.4) Дата на изпращане на настоящото решение
20/02/2О18 ДД/ММ/ГГГГ

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Веселина Петрова Манолова
VIII. а) Длъжност:
директор

УНП: с509(849-4583-4093-804Г-2Ь8Ь711<18Ь79

