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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.
BG-гр.София:
Решение за откриване на процедура
Професионална област, в която попада предметът на
обществената поръчка
61. Педагогически науки
Решение номер 01 от дата 20.03.2020 г.
І: Възложител
Публичен
I.1) Наименование и адрес
Национален идентификационен No (ЕИК): 831385783
BG411, 122 Основно училище „Николай Лилиев“, гр. София, ул.
Презвитер Козма №
България

1421,

2, район Лозенец, За: Ивета Германова,

гр.София,

Тел.:

02

8650374,

E-mail:

122ou@122ou.com, Факс: 02 8650374
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): https://122ou.com.
Адрес на профила на купувача (URL): https://122ou.com/profil-nakupuvacha/.
I.2) Вид на възложителя
Публичноправна организация
I.3) Основна дейност
Образование
ІI: Откриване
Откривам процедура
за възлагане на обществена поръчка

Поръчката е в областите отбрана и сигурност:
НЕ
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без предварително обявление
IІI: Правно основание
Чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП
IV: Поръчка
IV.1) Наименование
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците от І до VІІ клас на 122. ОУ „Николай Лилиев" гр.
София, за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции: Обособена
позиция № 1 "Учебници и учебни помагала, издадени от издателство
СД „ВТ-КОМС – Издателство „СЛОВО” – Велико Търново;
Обособена позиция № 2 "Учебници и учебни помагала, издадени от
,,Просвета Плюс“ ЕООД"; № 3 "Учебници и учебни помагала,
издадени от издателство ,,Просвета София“ АД"; № 4 "Учебници и
учебни помагала, издадени от издателство "Пиърсън Едюкейшън
Лимитед - Лонгман", представлявано от "С.А.Н. Про" ООД;
Обособена позиция №5 - Учебници и учебни помагала, издадени от
издателство "Клет България" ООД; Обособена позиция №

6

"Учебници и учебни помагала, издадени от „ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
РИВА АД; Обособена позиция № 7 - Учебници и учебни помагала,
издадени от издателство „Бит и техника“ ООД.
IV.2) Обект на поръчката
Доставки
ІV.3) Описание на предмета на поръчката
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване
от учениците от І до VІІ клас на 122. ОУ „Николай Лилиев" гр.
София, за учебната 2020/2021 г. по обособени позиции: Обособена
позиция № 1 "Учебници и учебни помагала, издадени от издателство

СД „ВТ-КОМС – Издателство „СЛОВО” – Велико Търново на
стойност 419,38 лв.; Обособена позиция № 2 "Учебници и учебни
помагала, издадени от ,,Просвета Плюс“ ЕООД" на обща стойност
20 152,35 лв. ; № 3 "Учебници и учебни помагала, издадени от
издателство ,,Просвета София“ АД" на обща стойност 5 486,40 лв. ;
Обособена позиция № 4 "Учебници и учебни помагала, издадени от
издателство

"Пиърсън

Едюкейшън

Лимитед

-

Лонгман",

представлявано от "С.А.Н. Про" ООД на обща стойност 1 463,38 лв.;
Обособена позиция №5 - Учебници и учебни помагала, издадени от
издателство "Клет България" ООД на обща стойност 6 671,43 лв. ;
Обособена позиция № 6 "Учебници и учебни помагала, издадени от
„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА РИВА АД на обща стойност 1 126,67лв.;
Обособена позиция №7 - Учебници и учебни помагала, издадени от
издателство „Бит и техника“ ООД на обща стойност 1 229,30 лв..
Видовете учебници и учебни пособия са подробно описани вПриложение №1 към решението.
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с
опазване на околната среда
НЕ
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма,
финансиран/а със средства от ервопейските фондове и програми
НЕ
IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
ДА
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 36548.91 BGN
IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни
процедури
НЕ
V: Мотиви
V.1) Мотиви за избора на процедура

Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторското
право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 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, съгласно разпоредбата на
чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП. На основание чл. 164, ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищно образование (ЗПУО) е издадено
Постановление № 79 на Министерски съвет от 13.04.2016 г. за
осигуряване на безвъзмездно ползване на познавателни книжки,
учебници и учебни комплекти. В съответствие с разпоредбата на чл.
162 от ЗПУО, министърът на образованието и науката за всяка
учебна година утвърждава списък на познавателните книжки,
учебници и учебни комплекти, които може да се ползват в системата
на предучилищното и училищното образование. Министърът на
образованието и науката е утвърдил този списък със Заповед №
РД09-541/27.02.2020 г. Същият със Заповед № РД 09-541/ 27.02.2020
г. е определил График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за
учебната 2020/2021 година, както и съответните образци на заявки за
учебници, учебни комплекти и учебни помагала. В съответствие с
разпоредбата на чл. 269, ал. 1, т. 8 от ЗПУО е проведено заседание на
Обществения съвет на 122. ОУ „Николай Лилиев ”, гр. София,
отразено в Протокол № ОС-3-20200319 от 19.03.2020 г., на което е
съгласуван изборът от учителите в училището на учебници и учебни
комплекти за учениците от I до VІI клас за учебната 2020/2021 г.
Съгласно Графика на дейностите за осигуряване за безвъзмездно
ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за
учебната 2020/2021 година – Приложение № 1 към Заповед № РД09541/27.02.2020 г. на министъра на образованието и науката, срока за
подаване на заявки за познавателни книжки, учебници и учебни
комплекти от общинските детски градини и училища до съответната

община и до съответното издателство е от 09.03.2020 г. до 20.03.2020
г. Поради обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са
утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права,
възлагането на обществената поръчка на други лица е невъзможно
поради наличие на авторски или други права на интелектуална
собственост и на изключителни права, придобити по силата на закон
или на административен акт, както и когато естеството на доставката
е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които не
се дължат на възложителя, както и правото на учителите да избират
учебниците и учебните помагала, по които ще преподават през
съответната учебна година, възложителят взема решение да открие
процедура

на

договаряне

без

предварително

обявление,

в

съответствие с разпоредбата на чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ от Закона
за обществените поръчки.
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура по
договаряне без предварително обявление, договаряне без
предварителна покана за участие, договаряне без публикуване
на обявление за поръчка, пряко договаряне
На основание чл. 65, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ППЗОП възложителят няма
да изпраща покани за участие в процедурата, а след влизане в сила
на настоящото решение ще сключи договори за обществена поръчка
и директно ще заяви изработване и доставка на съответните
издателства за нужните количества.
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за
възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която
е
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №:
-VI: Одобрявам
VII: Допълнителна информация
VII.1) Допълнителна информация

За Обособена позиция №

1 – СД „ВТ-КОМС – Издателство

„СЛОВО” – Велико Търново със седалище и адрес на управление:
гр. В. Търново, ул. „Христо Смирненски“ № 18, с ЕИК 030037129,
представлявано от МАРИН ПЕТРОВ КРУСЕВ – директор; За
Обособена позиция № 2 - издателство ,,Просвета Плюс“ ЕООД",
ЕИК 130148012, седалище и адрес на дейност: гр. София 1618,
район р-н Овча купел, кв. Овча Купел, ул. "Земеделска" № 2,
представлявано от Надежда Иванова Попова – Стоянова; За
Обособена позиция № 3 - издателство ,,Просвета-София“ АД, ЕИК
131106522, със седалище и адрес на управление: гр. София, район
„Овча купел“, ул. Земеделска № 2, представлявано от Йовка Колева
Томова; За Обособена позиция № 4 - издателство "Пиърсън
Едюкейшън Лимитед - Лонгман", представлявано от "С.А.Н. Про"
ООД ЕИК 813044200, със седалище и адрес на управление: гр.
Варна, район „Одесос“, ул. „Янкул Войвода“ № 30, бл. А, вх. 2,
ателие 1, представлявано от Евлоги Петков Савов; За Обособена
позиция № 5 - "Клет България", ЕИК 130878827, със седалище и
адрес на управление: гр. София, район „Слатина“, ул. "Никола
Тесла" № 5, сграда BSR ІІ, ет. 4, представлявано от Владимир
Христов Колев; За Обособена позиция №6 -„ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА
РИВА АД, ЕИК 204152370, седалище и адрес на управление гр.
София, 1142, ул. „Граф Игнатиев“ № 53, вх. Б, ет.3, ап.29,
представлявано от Йонко Атанасов Йончев; За Обособена позиция
№ 7 - „Бит и техника“ ООД, ЕИК 103795327, със седалище и адрес
на управление: гр. Варна, район „Приморски“, м. „Евксиноградска“,
ул. „22-ра“, № 17-а, представлявано от Валентин Георгиев Ананиев.
При подписването на договора определеният за изпълнител
представя освен документите по чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП и
декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП.
Срокът за подписване на договори е до 10.04.2020г., а срокът за
доставка на заявените учебници и учебни помагала е до 04.09.2020г.
VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република
България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg,
Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: http://www.cpc.bg.
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за
подаване на жалби
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП жалба може да се подава в
10-дневен срок от публикуването на настоящото решение за
провеждане на процедура на договаряне без предварително
обявление по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
20.03.2020 г.
VIII: Възложител
VIII.1) Трите имена
Ивета Петрова Германова
VIII.2) Длъжност
Директор на 122 ОУ "Николай Лилиев", гр.София

