
 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [  1 ] 

  

 
Възложител: [Основно училище „Георги Сава Раковски“-Варна] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  02014 ] 

Адрес: [гр.Варна. район Приморски, кв.Чайка] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Димитър Димитров] 

Телефон: [052 302 359] 

E-mail: [ou_gsrakovski@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не 
 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [Доставка на учебници и учебни помагала за I, II, IV, V и VI клас 

за безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 

2018/2019 год. по обособени позиции:  

Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство 

„Просвета – София“ АД  

Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство "Анубис 

-Булвест” ООД 

Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство 

„Пиърсън Едюкейшън Лимитид “ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД 

Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от издателство „Бит  и  

техника” ООД] 

 

Кратко описание: [Доставка на учебници и учебни помагала за I, II, IV, V и VI клас за 
безвъзмездно ползване от учениците в ОУ „Георги Сава Раковски”-Варна, за учебната 
2018/2019 год] 

  

Място на извършване: [сградата на ОУ „Г.С.Раковски“-Варна] 



  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 20 090,26  ] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 

 

Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

  

Наименование: [Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство „Просвета – София“ АД ] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [11 737,09   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

  

Наименование: [Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство "Анубис -Булвест” ООД] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [5 149, 17   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: [ 3 ] 

  

Наименование: [Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство „Пиърсън Едюкейшън – Лимитид“ , представлявано от С.А.Н. ПРО“ ООД ] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 064.42 ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Номер на обособената позиция: [ 4  ] 

  

Наименование: [Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала, издадени от 

издателство „Бит  и  техника” ООД] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 139.58   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

  

 

 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за 
липсата на обстоятелствата  по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [наличие на авторски права 
или права върху разпространението на учебниците и учебните помагала, предмет на поръчката] 

  



Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [Учебниците и учебните помагала трябва да 

съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които 

ще се ползват през учебната 2018/2019 г. Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на 

изискванията на Глава седма от Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба 

№ 10 за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала от 19.12.2017 г., обн. ДВ бр. 

102/22.12.2017г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала и Постановление № 

79 на МС от 13.04.2016 г. относно цените.  

Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата 

нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници и учебни помагала. 

Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и надлежно 

окомплектовани. ] 

  
 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[X] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [27.02.2018]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.04.2018]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

 




