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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - гр. ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000453285

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Пловдив

Пощенски адрес:
ул. ПОЛКОВНИК САВА МУТКУРОВ № 40

Пощенски код:
4003

код NUTS
България 



Лице за контакт

Mariya Yordanova Gaydarova

Електронна поща:
41school@rainakniaginia.com

Телефон:
+359 32957174

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.rainakniaginia.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/17086

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за нуждите на учениците от I до VII клас за
учебната 2021/2022 г. при Основно училище „Райна Княгиня“, град Пловдив“.

II.1.2) Основен CPV код

22112000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обществената поръчка е с предмет „Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници за
нуждите на учениците от I до VII клас за учебната 2021/2022 г. при Основно училище „Райна Княгиня“, град
Пловдив“. Обществената поръчка обхваща общо девет обособени позиции, всяка от които включва доставка на
учебници, учебни помагала и електронно четими учебници. Необходимите количества са подробно посочени в
конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
да

Брой обособени позиции
9

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)

Стойност (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно индивидуални поръчки, моля, използвайте
раздел V)
46345.33



Валута
BGN

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници по учебен предмет „Математика” за учениците от VI и VIІ клас, издавани от издателство
„Архимед 2” ЕООД.

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници по учебен предмет „Математика” за учениците от VI и VIІ
клас, издавани от издателство „Архимед 2” ЕООД, за учебната 2021 г./2022 г.  Необходимите количества са
подробно посочени в конкретна заявка по представена бланка от издателството.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VIІ клас,
издавани от издателство „БИТ и ТЕХНИКА” ЕООД.

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от I, II, III, IV, VI и VIІ клас, издавани от издателство „БИТ и ТЕХНИКА” ЕООД, за учебната 2021/2021
г.  Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко
издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, VI и VIІ клас,
издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от II, III, VI и VIІ клас, издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД. Необходимите количества са
подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (4)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VII клас,
издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД.

Обособена позиция №
4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от I, II, III, IV, VI и VII клас, издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД за учебната 2021/2022
год.  Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко
издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (5)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, IV, VI и VIІ клас,
издавани от издателство, представлявано от "С.А.Н.-ПРО" ООД.

Обособена позиция №
5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от II, III, IV, VI и VIІ клас, издавани от издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН ЛИМИТИД", представлявано
от "С.А.Н.-ПРО" ООД, за учебната 2021/2022 г. Необходимите количества са подробно посочени в конкретни заявки
по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (6)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VI и VIІ клас, издавани от
издателство „БГ УЧЕБНИК" ЕООД.

Обособена позиция №
6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от VI и VIІ клас, издавани от издателство „БГ УЧЕБНИК" ЕООД, за учебната 2021/2022 г. Необходимите
количества са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не



II.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
не

II.2) Информация за ОП (7)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VІ клас, издавани от
издателство ИК „РИВА" АД

Обособена позиция №
7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от VІ клас, издавани от издателство ИК „РИВА" АД, за учебната 2021/2022 г.  Необходимите количества
са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (8)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VIІ клас, издавани от
издателство СД „ПЕДАГОГ 6".

Обособена позиция №
8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000



II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от VIІ клас, издавани от издателство СД „ПЕДАГОГ 6, за учебната 2021/2022 г. Необходимите количества
са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.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
не

II.2) Информация за ОП (9)

II.2.1) Наименование

"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от IIІ клас, издавани от
издателство „ИЗКУСТВА" ЕООД.

Обособена позиция №
9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22112000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Основно училище "Райна Княгиня", град Пловдив.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка включва доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за
учениците от IIІ клас, издавани от издателство „ИЗКУСТВА" ЕООД, за учебната 2021/2022 г.  Необходимите
количества са подробно посочени в конкретни заявки по представена бланка от всяко издателство.

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не



II.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
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката (1)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
1

Наименование
Доставка на учебници по учебен предмет „Математика” за учениците от VI и VIІ клас, издавани от издателство
„Архимед 2” ЕООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)



Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
2029.91

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
2029.91

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„Архимед 2” ЕООД

Национален регистрационен номер
202097555

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
ул. Поручик Христо Топракчиев № 11

Пощенски код
1528

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (2)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
2

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
2

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VIІ клас,
издавани от издателство „БИТ и ТЕХНИКА” ЕООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021



V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
4170.17

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
4170.17

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„БИТ и ТЕХНИКА” ЕООД

Национален регистрационен номер
103795327

Пощенски адрес

Държава
България

Град
Варна

Пощенски адрес
ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101

Пощенски код
9009

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (3)



Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
3

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
3

Наименование
"Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, VI и VIІ клас,
издавани от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
4746.75

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
4746.75

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД

Национален регистрационен номер
130878827

Пощенски адрес

Държава
България



Град
София

Пощенски адрес
ул. „Никола Тесла“ 5, сграда BSR II, ет. 4

Пощенски код
1574

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (4)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
4

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
4

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от I, II, III, IV, VI и VII клас,
издавани от издателство „ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД .

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
25481.36

Валута
BGN



Обща стойност на поръчката/обособената позиция
25481.36

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД

Национален регистрационен номер
131106522

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
ул. „Земеделска” № 2 (кв. „Овча купел”)

Пощенски код
1618

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (5)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
5

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
5

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от II, III, IV, VI и VIІ клас,
издавани от издателство "С.А.Н.-ПРО" ООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1



Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
3657.15

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
3657.15

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
"С.А.Н.-ПРО" ООД

Национален регистрационен номер
813044200

Пощенски адрес

Държава
България

Град
Варна

Пощенски адрес
ул. "Янкул войвода" 30, район „Одесос“, вх. А, вх. 2, ателие 1

Пощенски код
9009

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (6)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
6

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
6



Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VI и VIІ клас, издавани от
издателство „БГ УЧЕБНИК" ЕООД

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
3454.7

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
3454.7

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„БГ УЧЕБНИК" ЕООД

Национален регистрационен номер
201264752

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
район „Искър“, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 152, ет. 3



Пощенски код
1582

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (7)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
7

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
7

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VІ клас, издавани от
издателство ИК „РИВА" АД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
235.82

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
235.82

Валута
BGN



V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
ИК „РИВА" АД

Национален регистрационен номер
204152370

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
ул. "Неофит Рилски" № 70, ет. 3

Пощенски код
1000

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (8)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
8

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
8

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от VIІ клас, издавани от
издателство СД „ПЕДАГОГ 6".

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0



Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
1865.6

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
1865.6

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
СД „ПЕДАГОГ 6"

Национален регистрационен номер
831408470

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
район „Люлин“, ж.к. Люлин 8, бл. 812, вх. В, ап. 63

Пощенски код
1234

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да

Раздел V: Възлагане на поръчката (9)

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
9

Обособена позиция № (в приложимите случаи)
9

Наименование
Доставка на учебници, учебни помагала и електронно четими учебници, за учениците от IIІ клас, издавани от
издателство „ИЗКУСТВА" ЕООД.

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката



V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
15-април-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
1

Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС
0

Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС
0

Брой на офертите, получени по електронен път
0

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
703.87

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
703.87

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
„ИЗКУСТВА" ЕООД

Национален регистрационен номер
128526690

Пощенски адрес

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
район „Студентски“ ул. „Д-р Йордан Йосифов“ № 8Б

Пощенски код
1700

код NUTS
България 

Изпълнителят е МСП
да



Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

15-април-2021

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в
съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС

Строителството, доставките или услугите могат да бъдат предоставени само от определен икономически оператор поради следната причина
защита на изключителни права, включително права върху интелектуална собственост

3. Обяснение



Мотивите за избора на процедура по реда на чл.79, ал. 1, т.3 от ЗОП са свързани с факта, че обществената поръчка
може да бъде изпълнена само от определен изпълнител поради наличие на изключителни права, вкл. на права на
интелектуална собственост. Познавателните книжки, учебниците и учебни помагала представляват обект на
авторско право по смисъла на чл. 3 ал. 2 т.3 от ЗАПСП. Съгласно чл.18, ал. 1 от същия закон авторът има
изключително право да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други
лица. Тези авторски права са предоставени от автора на издателя посредством издателски или друг договор, от
който произтича правото на възпроизвеждане/отпечатване и разпространение, необходим за участие в
процедурата за оценяване и одобряване, съгласно Наредба №10 от 19.0.12.2017 г. за познавателните книжки,
учебниците и учебни помагала. Съгласно чл.162 от ЗПУО министърът на образованието и науката утвърждава
списък на познавателните книжки, учебници и учебни помагала, които може да се използват в системата на
предучилищното и училищно образование за съответната учебна година, като списъкът се публикува на
официалната интернет страница на МОН преди началото на учебната година. Познавателните книжки и учебници,
които не са включени в утвърдения от министъра списък, не може да се използват в системата на
предучилищното и училищното образование. Като се има предвид уредената в Наредба №10 от 19.12.2017 г.
процедура за оценяване и одобряване на проектите на познавателни книжки, учебници и учебни помагала и на
промените в тях, то може да се приеме, че притежанието на разглежданите авторски права се изследва в рамките
на процедурата, в резултат на която съответният учебник се одобрява т.е. щом съответното издателство е
посочено в утвърдения на основание чл.162 от ЗПУО списък, то е безспорно, че то притежава авторски и
изключителни права за издаване и разпространение на съответните познавателни книжки, учебници и учебни
помагала, като тези права са признати по законоустановения ред от министъра на образованието и науката. Със
заповед № РД09-88/ 06.01.2021г. министърът на образованието и науката е утвърдил списък на познавателните
книжки, учебници и учебни комплекти, които може да се използват в системата на училищното образование през
учебната 2021/2022 г. Съгласно чл.164 от ЗПУО учебниците, които се предоставят за безвъзмездно ползване на
учениците, се избират от учителите, които преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на
образование в дадено училище след съгласуване с ОС. В съответствие с посочените законови изисквания е
направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2021/2022 г., съгласувано е с Обществения съвет и
същите следва да се доставят. Единствените възможни изпълнители на доставките на описаните познавателни
книжки, учебници и уч. помагала са притежаващите авторски права върху тях издателства, поради което с тях
следва да се сключат договори за доставка. При подписването на договора определеният за изпълнител
представя освен документите по чл.112, ал.1, т. 2 от ЗОП и декларация за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т.
7 от ЗОП.


	

