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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА
Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка
Директива 2О14/24/ЕС / ЗОП
ДПроект на обявление

|33 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1л) Наименование и адреси
отговарят за процедурата)

1

(моля, посочете всички възлагащи органи, които

Официалнонаименование:
Основно училище Свети Патриарх Евтимий гр.Варна

Национален регистрационен номер: 2
000081568

Пощенски адрес:
жк. Владислав Варненчик, ул. Димитър Дончев №10
Град;
Варна

код М1ГГБ:
Б6331

Лице за контакт:
Веселина Манолова
Електронна поща:
ои.раг.г1агпа@дгпа11. сот

Пощенски код:
Държава:
9023
ВС
Телефон:
+359 8 7 9 9 4 0 0 0 2
Факс:
+359 52510692

Интернет адрес/и
Основен адрес (иКЬ):
Ь^^р: //ини.рат,г1агЬа.сот/
Адрес на профила на купувача (1ЖЬ):
: / / н и н . р а г . г 1 а г п а . сот/1по!ех .

2) Съвместно възлагане
^Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
"ППоръчката се възлага от централен орган за покупки
1-4) Вид на възлагащия орган
^Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

^Национална или федерална агенция/служба
^Регионален или местен орган
^] Регионална или местна агенция/служба

организация

ЦЕвропейска институция/агенция или

международна организация
П Друг тип:

1.5) Основна дейност

обществени услуги

астанява н е/жилищно строителство и места
за отдих и култура
^ Отбрана
ЦСоциална закрила
^Обществен ред и безопасност
ЦОтдих, култура и вероизповедание
^Околна среда
К1 Образование
3] Икономически и финансови дейности
ПДруга дейност:
"[Здравеопазване
_ _____

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
Пл) Обхват на обществената поръчка
II. 1.1) Наим енов ание:

поставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците
от 1, 11, III, V, VI и VII клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр.
Варна за учебната 2019/2020 година по б обособени позиции
_Референтен номер:2
907234

Партиди:

П.1.2) Основен СРУ код:
2
Допълнителен СРУ код: !

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версии 7]

22112000

11.1.з) Вид на поръчка
Г") Стр оител стн о
^Доставки

;

| [Услуги

П.1.4) Кратко описание:
Доставка на учебници, учебни комплекти и учебни помагала за учениците
от I, II, III, V, VI и VII клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - гр.
Варна за учебната 2019/2020 година по б обособени позиции, както
следва:
Обособена позиция Н' 1: Доставка на учебници и учебни помагала, издадени
от издателство „Клет България" ООД;Обособена позиция № 2: Доставка на
учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Просвета - София"
АД; Обособена позиция Н' 3: Доставка на учебници и учебни помагала,
издадени от издателство „Пиърсан Едюкейшън - Лонгман", представлявано
от „С.А.Н.ПРО" ООД; Обособена позиция № 4: Доставка на учебници и
познавателни книжки издадени от издателство „Вит и техника" ООД;
Обособена позиция № 5: Доставка на учебници, издадени от издателство СД
„Педагог 6 " - Делев, Луизова и с-ие; Обособена позиция № 6; Доставка
на учебници, издадени от издателство „Изкуства" ЕООД.
Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки към
всяко издателство.
П.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да К1 Не О
11.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност: 3 0 4 2 8 . 5
(Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно
индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
В6Н
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за цялата продължителност)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите, която/които не е/са
включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II. г) Оиисание]
II.2.1) Наименование: 2
ИЗДАТЕЛСТВО "КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД
Обособена позиция №: 1
П.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: !
22112000
Допълнителен СРУ код: *2
П.а.з) Място на изпълнение
Основно място па изпълнение:
ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - гр. Варна
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 2 , 3 , 5 , 6 , и 7
клас в ОУ"Св. Патриарх Евтимий" - Варна, за уебната 2 0 1 9 / 2 0 2 0 година,
както следва:
2 клас - по Юбр учебници; 150бр. ЕЧУ и у ч . т е т р а д к и
3 клас - по 20бр. учебници и ЕЧУ
5 клас - по Иббр. ЕЧУ
6 клас - по 12бр. учебници; 140 бр. ЕЧУ
7 клас - 51бр.учебници и ЕЧУ

Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗЛ ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7]

11.2.5) Критерии за възлагане * 2
| | Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2 °
П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: * 2°
153 Цена - Тежест: 21
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да ЦЦ

Да П Не |

П. 2. 14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II.г) Описание1
11.2.1) Наименование:2
ИЗДАТЕЛСТВО "ПРОСВЕТА - СОФИЯ" АД
Обособена позиция №: 2
11.2.2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: *
22112000
Допълнителен СРУ код: * 2
II.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - гр. Варна
кодШТВ:1 В0331
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 1,3, 5, б м 1
клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна, за учебната 2 0 1 9 / 2 0 2 0
година, както следса т
1 клас - по 120бр. учебници и учебни тетрадки;
З клас - по 20бр. учебници и 144 бр. учебни тетрадки;
5 к л а с - по 118бр. учебници и ЕЧУ по история и цивилизация;
6 клас - 12бр. учебници;
7 клас - по 51бр. учебници.
2

11.2.5) Критерии за възлагане *
^| Критерий за качество - Име: / Тежест:г 2 2°
^| Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:
^ Цена-Тежест: ^
П.2.и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
П.2.14) Допълнителна информация:

Да П Не К

Да Г~1 Не К1

Парии»

ОБЛШ1П1ТИЕ ал Ш.МОЖСНА ПОРЪЧКА (переш 7)

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
11.2) Описание '
П. 2.1) Наименование: 2
ИЗДАТЕЛСТВО "ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТЕД, предсивлявано от " С . А . Н . П Р О "
ООД
Обособена позиция №: 3
2

П. 2. 2) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: »
22112000
Допълнителен СРУ код: 1 2
II. 2. з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна
кодМЦТЗ^ВСзЗ!
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 2 , 3 , 5 , б и 7
клас на ОУ "Свети Патриарх Евтимий" - Варна за учебната 2 0 1 9 / 2 0 2 0
година, к а к т о следва:
2 клас - Юбр . учебници и ЕЧУ и 150бр . тетрадки;
3 клас - 20бр. учебници и ЕЧУ и 1 4 4 б р . тетрадки;
5 клас - Иббр. Е Ч У ;
6 клас - 17бр. учебници и 140бр. Е Ч У ;
7 клас - по 51бр. учебници и ЕЧУ.
II. 2. д) Критерии за възлагане 1 2
^ Критерий за качество - Име: / Тежест: * 2 2°
^\ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: !2°
)5 Цена -Тежест: 21
П. 2. и) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да П НеК1

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да П Не й

II. г. 14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
1

II. а) Описание
II.а. 1) Наименование: 2
ИЗДАТЕЛСТВО "БИТ И ТЕХНИКИ" ООД
Обособена позиция №: 4
II.2.а) Допълнителни СРУ кодове 2
Основен СРУ код: *
22112000
12
Допълнителен СРУ код:
П.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА
11.2.4) Описание на обществената поръчка;
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване^а потребности и

Партида:

ОБЛПЛШИЕ ЗА ВШЮЖЕМА пОРЬЧКЛ (Черепа 7)

изисквания)
Доставка на учебници и учебни помагала за учениците от 2, 3, 6 и 7 клас
в ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА по информационни технологии,
както следва:
2 клас - Юбр. учебници и 150бр. албуми;
3 клас - 20бр. учебници и 144бр. албуми;
6 к л а с - 7бр. учебници;
7 клас - 51бр. учебници.
II.2.д) Критерии за възлагане х 2
З Критерий за качество - Име: / Тежест: * 2 2°
^] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: * 2°
^ Цена-Тежесг:31
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да П Не И

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

Да О Не К1

11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
П.2) Описание 1
Н.2.1) Наименование: 2
ИЗДАТЕЛСТВО СД "ПЕДАГОГ 6"-ДЕЛЕВ, ЛУИЗОВА И С-ИЕ
Обособена позиция №: 5
П.2.2) Допълнителни СРУ кодове2
Основен СРУ код: 1
22112000
Допълнителен СРУ код: *2
II.2.з) Място на изпълнение
Основно място-иа изпълнение:
ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на учебници по "Химия и опазванена околната среда" за
учениците от 7 клас в ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА за учебната
2019/2020 година, както следва:
51бр. учебници.
х2

II.2.5) Критерии за възлагане
^| Критерии за качество - Име: / Тежест: а 2 2°
^ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест:
21
^ Цена-Тежест:
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

-

11.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

УНП: 700Ьб«5 -О I сЗ- 4 5 5 а-а9й I -4 7.19М 5Ь679Г

Да П

Да I I Не 1X1

Плрпщл:

О/УШЛ1ШИЕ Ял ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (исрчи 7)

П.а.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II: Описание / Обособена позиция
II.а) Описание *
П.2.1) Наименование: 2
ИЗДАТЕЛСТВО "ИЗКУСТВА"ЕООД
Обособена позиция №: 6
II.2.2) Допълнителни СРУ кодове2
Основен СРУ код: 1
22112000
Допълнителен СРУ код- 1 2
П.2.з) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА
Н.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)
Доставка на учебници по "Компютърно моделиране" за учениците от 3 клас
в ОУ "СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ" - ВАРНА за учебната 2 0 1 9 / 2 0 2 0 година,
както следва:
15бр. учебници.
II.2.5) Критерии за възлагане * 2
^| Критерий за качество - Име: / Тежест: * 2 2°
^ Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: * 2°
^ Цена-Тежест: 21
11.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:
П.2.1з) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ДаЩНеЕ!

11.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
^У.1) Описание
IV. 1.1) Вид процедура
П Открита процедура
П Ускорен а процедура
Обосновка:
Ц Ограничена процедура
Ц Ускорена процедура
Обосновка:
ЦСъстезателна процедура сдоговаряне
П Ускорен а процедура
Обосновка:
Ц Състезателен диалог
Ц] Партньорство за иновации
1ъзлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален
вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение П)
ДПублично състезание

ОПЛПЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (нсрспл 7)

Г~|Пряко догоиаряне (моля, попълнете приложение Гз)
IV.!. з) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Ц Таз и обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
ПУстановена е динамична система за покупки
IV. 1.6) Информация относно електронния търг
I [Използван е електронен търг
IV.!. 8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (СРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(СРА)

Да П Не®

IV.а) Административна информация
1У.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

й

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/3 [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП: [][][][][] []Ц

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация, използвано като покана за
участие в състезателна процедура; Обявление за поръчка; Обявление за доброволна
прозрачност ехап1е)
IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

^Обявлението обхваща прекратяването на динамичната система за покупки, публикувана с
горепосоченото обявление за поръчка
IV. 2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез
обявление за предварителна информация
[^Възлагащият орган няма да възлага повече поръчки въз основа на горепосоченото обявление за
предварителна информация

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка № (Договор №):

Обособена позиция №: 2

64670

1

Наименование:
Доставка на познавателни книжки,учебници, учебни комплекти и електронно
четими учебници

Да Е] Не П

Възложена е поръчка/обособена позиция
У.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособен а позиция не е възложена
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез 7
ПДруго.

Потребителско влизане в ТЕВ еЗепйег: 7
Справка за обявления:[][]ПП-ПППППО 7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
пгг/мм/гггг
У.а) Възлагане на поръчката
У.2.1) Дата на сключване на договора
25.04.2019 дд/мм/гггг

У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка 2ооз/зб1/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави — членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
У.2.з) Наименование и адрес на изпълнителя 1
Официално наименование:
Издателство „Клет България" ООД
Пощенски адрес:
ул . Никола Тесла №5, сграда ВЗЕ11, е т > . 4

УНП: 700Ь№-0| 01-4558-19(1 1-4 7(19015Ь679Г

Да П НеЮ

Национален регистрационен номер: 2
130878827

Парпип:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗЛ ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (версия 7)

Град:
код МОТ5:
Пощенски код:
Държава:
София
ВС411
1574
ВС
Електронна поща:
Телефон:
1пгЪ@к1е1:1:.Ъд
+359 2 8 4 3 2 0 7 0
Интернет адрес: (11КЦ
Факс:
Ъ1:1:рз: /А1е1;*;.Ъд/
+359 28061301
Изпълнителят е МСП
ДаЮНеП
У.2-4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/ обособената позиция: 2 1 0 2 8 6 . 9 8
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 10286. 98
или Н ай -ни ска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСН
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
У.2. 5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
^| Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без ла се включва ДЛС:
Валута: ВСМ
Дял:
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 1
Поръчка № (Договор№):
3-19
Обособена позиция №: 2
2
Наименование :
Доставка на познавателни книжки и помагала, учебници и учебни комплекти
и за осигуряване достъп до електронно четими учебници за 1 - 7 клас
Възложена е поръчка/обособена позиция
Ул) Информаци.т относно невъзлагане
По ръчката/о бособ е- ла позиция не е възложена
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

Да^НеП

ПТЕВ еЗепдег
П-ПрУго
7
Потиебителско влизане в ТЕБ еЗешЗег:
Справка за обявления :[][][][]-[][][][][][]7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гпт
У.2) Възлагане на поръчката
У.2.1) Дата на сключване на договора
25.04.2019 дд/мм/гггг
У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП — както е определено в Препоръка 2ООЗ/3&1/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
Да П Ней
У.а.з) Наименование и адрес на изпълнителя *
Официално наименование:
Национален регистрационен номер:2 .

УНП: 700Ь61Ю-0]с2--155а-аМ 1-4 7(1904 5М79Г

Партиди

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (аЧ)сия 7)

Издателство „Просвета - София" АД
Пощенски адрес:
Овча купел, ул . Земеделска Н'2
Градкод N0X3:
София
ВС411
Електронна поща:
ргозует;а@рго5Уе1;а.Ъд
Интернет адрес: (1ЖЬ)
нни.ргозуеЬа.Ъд
Изпълнителят е МСП

131106522

Пощенски код:
Държава:
1618
В6
Телефон:
+359 2 8 1 8 2 0 2 0
Факс:
+359 28182019
Да М Не

У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/ обособената позиция (без да се
включва ДДС)
г
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:
15359
Обща стойност на поръчката/ обособен ата позиция: 15359
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСН
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки — стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/ч в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
^| Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители "
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута: ВСМ
Дял:
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *
Поръчка № {Договор №):
728
Обособена позиция №: 2
3
Наименование:
Доставка на учебници и учебни помагала
Възложена е поръчка/обособена позиция
Ул) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ГЛДруги причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез 7

сез

еЗепиег
Потребителско влизане в ТЕО еЗепиег: 7
Справка за обявления:[][][][]-[][][][]П П7 (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гтгт
У.а) Възлагане на поръчката
У.2.1) Дата на сключване на договора
25.04.2019 дд/мм/гггг
\г.2..2.) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка аооз/Зб1/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, конто не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е възложена на група от икономически оператори

УНП:700Ь61М-01с2-<]55а-а9с1]-<Ш9<М5Ьй79Г

Да |

Шрпгая

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (переш 7)

У.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование:

Национален регистрационен номер: 2
Издателство „Пиърсан Едкжейшън - Лонгман", 8 1 3 0 4 4 2 0 0

представлявано от „ С . А . Н . П Р О " ООД

Пощенски адрес:
район Одесос, ул. Янкул Войвода № 30, бл. А, вход 2, ателие 1
Град:
код МОТ8:
Пощенски код:
Държава:
9000
ВИ
Варна
ВС331
Електронна поща:
Телефон:
+359 52600516
ргото1;1оп@1опдгпап-Ъи1даг1а. сот
Интернег адрес: (ШИ.)
Факс:
+359 5 2 6 5 5 5 0 4
. 1опдтап-Ъи1даг1а.сол1
Изпълнителят е МС П
Да [Х] Не О
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособен ата позиция: 2 2 4 5 9 . 6 1
Обща стойност на поръчката /обособената позиция: 2 4 5 9 . 61
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСИ
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква — стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
У.г.д) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
~^ Има възможност поръчката да бъде възложена на под изпълнител /и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:.
Валута: ВС-Н
Дял:
..
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка № (Договор №):
б
Обособенл позиция №: 2
4
Наименование:
Д о с т а в к а на учебници и учебни помагала
Възложена е поръчка/обособена позиция
Ул) Информация относно нсвъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
ПНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
I [Други причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез

7

П Друго
_
Потребителско влизане в ТЕБ еЗеиоег: 7
_
7
Справка за обявления: [][][][]-[][][][][][] (година и номер на документа)
Дата на изпращане на оригиналното обявление: 7
лл/мм/гггг
У.а) Възлагане на поръчката
У.гл) Дата на сключване на договора
25.О4-ДОД-9 дд/мм/гпт
У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

Да Ю Не П

Плршдл:

ОБЛШШИИПЗА ПЪЗЛОЖИНл ПОРЪЧКА («ерсш 7]

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: О
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: О
Брой на офертите, получени по електронен път: о
^___
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
У.2.з) Наименование и адрес на изпълнителя 1

Официално наименование:
Издателство „Бит и техника" ООД
Пощенски адрес:
ул.Капитан Райчо Николов №101
Град:
кодЖЛГЗ:
Варна
ВС331
Електронна поща:
Интернет адрес:
: / / и м и . ЬШЬесЬпИса - сот/
Изпълнителят е МСП

Национален регистрационен номер.

2

103795327

Пощенски код:
Държава:
9009
ВС
Телефон:
+359 8 8 8 5 0 2 2 2 8
Факс:
+359 5 2 3 6 3 2 7 4
Да И Не Е

V.2..4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
2

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция:
1715.50
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1800 . 66
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВСН
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчка та/и те за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители 4
Стойност, без да се включва ДДС:
. Валута: БОН
Дял:
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2
Наименование:
Доставка на учебници

У
5

231

Възложена е поръчка/обособена позиция
У.1) Информация относно невъзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ДДрути причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез7
| |е№>1зсев
ЩТЕО еЗепйег
ОДруго.
Потребителско влизане в ТЕО еЗепдеп 7
Справка за обявления:[][][][]-[][][][][][] ? (година и номер на документа)
на изпращане на оригиналното обявление: 7
дд/мм/гггг
У.а) Възлагане на поръчката
У.ЙЛ) Дата на сключване на договора
25.О4'2О1.9 дд/мм/гггт
У.а.а) Информация относно оферти

НеЩ

Партида"

ОБЯВЛЕНИЕ ЯЛ ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (крепя 7)

Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка 20ОЗ/Зб1/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: О
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: о
Брой на офертите, получени по електронен път: о
Поръчката е въз ложе н:ана група от икономически оператори
У.2.з) Наименование и адрес на изпълнителя '
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: 2
СД Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие
831408470
Пощенски адрес:
к в . Иван Вазов, ул. М. Буботинов, бл. 36 в х .
Град:
Държава:
кодМЦТЗ:
Пощенски код:
София
ВС411
1408
ВС
Електронна поща:
Телефон:
рес!адодб@уаЪоо. сот
+ 359 2954414-3
Интернег адрес: (1ШЬ)
Факс:
://реЬадодб.сот/
+359 28519147
Изпълнителят е МСП
Не Е
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се
включва ДДС)
Първоначална обща прогнозна стойностна поръчката/обособената позиция: 2 467 . 50
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 467 . 50
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
В0Н
(за рамкови споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
^
У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута: ВОН
Дял:
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители:

РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА *
Поръчка № (Договор №):
Обособена позиция №: 2
Наименов ание:

Д-6609
6

Доставка на учебници
Възложена е поръчка/обособена позиция
Ул) Информация относно неръзлагане
Поръчката/обособена позиция не е възложена
ЦНе са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени
ПДруги причини (прекратяване на процедурата)
Оригинално обявление, изпратено чрез
еЗепйег
ПДруго
7
Потребителско влизане в ТЕВ еЗепдег:
Справка за обявления:[] [][][]-[][][][][][] ч (година и номер на документа)
7
Дата на изпращане на оригиналното обявление:
лл/мм/гггг
У.а) Възлагане на поръчката
У.2.1) Дата на сключване на договора

4

Пяртидл:

К и

ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКЛ (версия 7)

25.04-2019 ДД/мм/гггг
У.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: I
Брой на офертите, постъпили от МСП: 1
(МСП - както е определено в Препоръка 2ООЗ/361/ЕО на Комисията)
Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави - членки на ЕС: о
Брои на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: О
Брой на офертите, получени по електронен път: О
Поръчката е възложена на група от икономически оператори
Да Р Не
1
У.2.з) Наименование и адрес на изпълнителя
Официално наименование:
Национален регистрационен номер:2
128526690
издателство „Изкуства" ЕООД
Пощенски адрес:
Студентски град ул.Д-р Йордан Йосифов 8В
Град:
Пощенски код:
код N1713:
Държава:
София
ВС-411
ПОО
ЕС
Електронна поща:
Телефон:
+359 2 9 4 3 4 7 2 4
. сот
Факс:
Интернет адрес: (11КЬ)
+ 359 2 9 4 3 4 3 9 7
. пе1:
Изпълнителят е МСП
Не|
У.2.4) Информация относно стойността на поръчката/о б особената позиция (без да се
включва ДЦС)
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособен ата позиция: 2 3 2 8 . 5 0
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 5 4 . 7 5
или Най-ниска оферта:
/ Най-висока оферта:
които са взети предвид
Валута:
ВЗН
(за рамкови Споразумения - обща максимална стойност за тази обособена позиция)
(за динамични системи за покупки - стойност на поръчката/ите за тази партида,
която/които не е/са включена/и в предишни обявления за възлагане на поръчки)
(за поръчки, базирани на рамкови споразумения; ако това се изисква - стойност на
поръчката/ите за тази партида, която/които не е/са включена/и в предишни обявления за
възлагане на поръчки)
У.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и
Стойност или дял от поръчката, които е възможно да бъдат възложени на подизпълнители "•
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута: ВСК
Дял:,
%
Кратко описание на дела от поръчката, който ще бъде възложен на подизпълнители;

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.з) Допълнителна информация: 2

VI. 4) Процедури по обжалване
У1.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул . Витоша Н'18
Град:
Пощенски код:
София
1000
Телефон:
+359 2 9 8 8 4 0 7 0
Електронна поща:
Факс:
+359 29807315
срсаЙ1П1п@срс . Ьд

Държава:
ВС

Парти»:

ОГ.ЯВЛПМИГ ЗА НЧ.ЗЛОЖКНЛЛОРЪЧКЛ (мреш 7)

Интернет адрес (ОКЬ):
Ь^Ьр: //1-/МИ. срс. Ьд/
VI, 4-2} Орган, който отговаря за процедурите по медиация2
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (ТШЦ:

VI. 4. 3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI. 4-4)2 Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (ТЖЬ):
VI. 5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: о8. 05.2019 дд/мм/гтгг

ПРИЛОЖЕНИЕ Г1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление
за поръчка п Официален вестник на Европейския съюз
Директива 2О14/24/ЕС
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за
поръчка в съответствие с член 32 от Директива 2О14/24/ЕС
Няма оферти или няма подходящи оферти/заявления за участие в отговор на
П открита процедура
П ограничен а процедура
ЦЗа услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
директивата (само за доставки)
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
Ц отсъствие на конкуренция по технически причини
[^обществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
^защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост
[^Изключителни неотложни обстоятелства, предизвикани от непредвидими за възлагащия орган
събития, и в съответствие със строгите условия, указани в директивата
Ц Допълнителни доставки от първоначалния доставчик, възложени при строгите условия, указани
в директивата
[]Ново/и строителство/услуги, които представляват повторение на съществуващи
строителство/у с луги и които са възложени в съответствие със строгите условия, указани в
директивата

УНП:700Ь«Ю5-01с2-45;:1-а91||-47<1!><М5Ь«79Г

Пенила:

ОВЛВЛЕНИЕ ЗЛ ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА (юрсия 7)

ЦПоръчка за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила на победителя или на един от победителите в него

^Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условия
Цот доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
Цот ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие
в състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз
Ц Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата
3. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката без предварително
публикуване в Официален вестник на Европейския съюз е закон о (съобразно, като посочите
съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в съответствие с директивата:
(максимум 500 думи)

Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал.1, т. З, буква "в"
от ЗОП са следните: Учебниците и учебните комплекти представляват обект
на авторско право по смисъла на чл.З, ал.2, т.З от ЗДПСП. 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 Н' РД-09-841/18.03.2019г. 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.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. Проведено е заседание на
Педагогическия съвет обективирано с Протокол №8/26.03.2019г., на което
е взето решение за избор на учебници и учебни комплекти и е съгласувано
на заседание на Обществения съвет при ОУ „Св. Патриарх Евтимий" - гр.
Варна, с Протокол Н'1/28 . 03. 2019г. Мотивите за избора на процедура по
реда на чл.79, ал.1, т.З, 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 догозорм
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.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г5 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ НА НИСКА СТОЙНОСТ
Основания за възлагане на поръчка чрез пряко договаряне
ЗОП
(моля, изберете съответната опция и представете обяснение)
1. Основания за избор на процедура на пряко договаряне
Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен
икономически оператор поради следната причина:
Дотсъствие на конкуренция поради технически причини
Цобществена поръчка с цел създаване или придобиване на уникално произведение на изкуството
или творческо изпълнение
П защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

а-а9Л\-<Ш9М5Ь679Г

Пгртцдя-

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕН Л ПОРЪЧКА (во|>с||я 7)

Ц]3а услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в
ЗОП (само за доставки)
Ц До пълнител ни доставки от първоначалния доставчик, възложени при условията, указани в ЗОП
С]Предмет на поръчката е доставка на стока, която се търгува на стокова борса, съгласно списък,
одобрен с акт на Министерския съвет, по предложение на министъра на финансите
Покупка на доставки или услуги при особено изгодни условил
Цот доставчик, който окончателно прекратява своята стопанска дейност
Цот ликвидатори или синдици при несъстоятелност, споразумение с кредитори или сходна
процедура съгласно националните правила и разпоредби
ЦПоръчката е за услуги, предхождана от конкурс за проект, възложена съгласно предвидените в
конкурса за проект правила, на победителя или на един от победителите в него
[^Необходимо е неотложно възлагане на поръчката поради изключителни обстоятелства,
предизвикани от събития, които не могат да бъдат предвидени от възложителя и не е възможно
спазване на сроковете по чл. 1?8, ал. 2 и 3 от ЗОП
[] Процедурата за възлагане чрез публично състезание е прекратена, тъй като няма подадени
оферти или подадените оферти са неподходящи и първоначално обявените условия не са
съществено променени
ЦЗа много кратко време възникне възможност да се получат доставки или услуги, при особено
изгодни условия и на цена, значително по-ниска от обичайните пазарни цени
ЦНеобходимо е повторение на строителство или услуги, възложени от същия възложител/и на
първоначалния изпълнител, при наличие на условията, посочени в ЗОП
Ц Обществен ата поръчка е за услуги по приложение № 2 и е на стойност по чл. 2О, ал. 2, т. а от ЗОП

а. Обяснение
Моля, обяснете по ясен и разбираем начин защо възлагането на поръчката чрез пряко договаряне е
законосъобразно, като посочите съотносимите факти и когато е уместно, правните заключения в
съответствие със ЗОП: (максимум 50° думи)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
1
г

'

1
г

°
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моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
задължителна информация, която не се публикува
може да б-еде присъдена значимост вместо тежест
може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва

