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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4 email:
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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ID 967939

осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор
ИН на регистрационната форма от ССИ
________-________-________(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)
Номер и дата на становището 1-ви етап: ________ ________ дд/мм/гггг
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
61. Педагогически науки
Решение номер: 1 От дата: 27/03/2020 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2895
Поделение: ________
Изходящ номер: …………. от дата 27/03/2020
Коментар на възложителя:
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Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 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)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП Чл. 164,
ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование

ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ
УЧЕНЕЦИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС НА 101-ВО СУ "БАЧО КИРО"- ГР.СОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА
2020/2021ГОДИНА ПО 5 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.3) 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 и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас на
101 СУ „БАЧО КИРО“ – гр. София за учебната 2020/2021 година“ по обособени позиции:
Обособена позиция №1: ”ПРОСВЕТА-СОФИЯ” АД,
2 КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА ПО БЕЛ № 1, ТЕТРАДКА ПО БЕЛ № 2, ЧИТАНКА, ТЕТРАДКА
КЪМ ЧИТАНКА, МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА ПО МАТЕМАТИКА № 1, ТЕТРАДКА ПО
МАТЕМАТИКА № 2, ОКОЛЕН СВЯТ, ТЕТРАДКА ОКОЛЕН СВЯТ, МУЗИКА
3 КЛАС
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА ПО БЕЛ № 1, ТЕТРАДКА ПО БЕЛ № 2, ЧИТАНКА, ТЕТРАДКА
КЪМ ЧИТАНКА, КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
4 КЛАС
БЕЛ, ТЕТРАДКА БЕЛ №1, ТЕТРАДКА БЕЛ № 2, ТЕТРАДКА КЪМ ЧИТАНКА, КОМПЮТЪРНО
МОДЕЛИРАНЕ, ТЕТРАДКА КЪМ КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ
5 КЛАС
БЕЛ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИR, МУЗИКА, ИЗОБРАЗИТЕЛНО
ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, ГЕОГРАФИЯ
6 КЛАС
БЕЛ, БЪЛГАРСКИ ЕЗИК, ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ, ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, МУЗИКА,
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Обособена позиция №2: ”КЛЕТ БЪЛГАРИЯ” ООД
2 КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
3 КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
4 КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, ТЕТРАДКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
5 КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
6 КЛАС
АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
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Издателство „Булвест”
1 КЛАС
БЕЛ, БУКВАР, ТЕТРАДКА №1 ПИСАНЕ, ТЕТРАДКА №2 ПИСАНЕ, ТЕТРАДКА №3 ПИСАНЕ,
ЧИТАНКА, ТЕТРАДКА ПО ЧЕТЕНЕ, МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА №1 МАТЕМАТИКА,
ТЕТРАДКА №2 МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА №3МАТЕМАТИКА, ОКОЛЕН СВЯТ, ТЕТРАДКА
ОКОЛЕН СВЯТ, МУЗИКА
3 КЛАС
МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА №1 МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА №2 МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА
№3МАТЕМАТИКА, ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО, ТЕТРАДКА ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО,
ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, ТЕТРАДКА ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА, МУЗИКА
4 КЛАС
МАТЕМАТИКА, ТЕТРАДКА ПО МАТЕМАТИКА № 1, ТЕТРАДКА ПО МАТЕМАТИКА № 2,
ТЕТРАДКА ПО МАТЕМАТИКА № 3, ТЕТРАДКА ПО ЧОВЕКА ИПРИРОДАТА, ТЕТРАДКА
ЧОВЕКА И ОБЩЕСТВОТО, АЛБУМ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
5 КЛАС
ЛИТЕРАТУРА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
6 КЛАС
ЛИТЕРАТУРА, ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА
Обособена позиция №3: “АРХИМЕД 2 “ ЕООД,
5 КЛАС
МАТЕМАТИКА
6 КЛАС
МАТЕМАТИКА
Обособена позиция №4: „ДОМИНО“ ЕООД
6 КЛАС
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Обособена позиция №5: ”БИТ И ТЕХНИКА” ООД,
1 КЛАС
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, АЛБУМ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
2 КЛАС
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, АЛБУМ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
3 КЛАС
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, АЛБУМ
ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
ІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация
(брой) критериите за подбор(брой) показателите за оценка на
офертите(брой) изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта
на общи
(брой) договорни условия)
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ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Не средства от
европейските фондове и програми Идентификация на проекта:

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

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

45622,08

Валута:

ІV.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:
Валута:
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

Не

BGN

Да

Не

BGN

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната

процедура)

V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)
[Учебниците и учебните комплекти представляват обект на авторско право по смисъла на чл.3, ал.2,
т.3 от 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). 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 РД0948/13.01.2020г. на Министъра на образованието и науката са утвърдени одобрените познавателни
книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала, които ще се ползват за учебната 2020/2021
година, както и издателства, които ще ги разпространяват. Съгласно чл.164, ал.1 от ЗПУО
познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни помагала се осигуряват за
безвъзмездно ползване при условия и ред определени от МС. В тази връзка с Постановление № 79 от
13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници,
учебни комплекти и учебни помагала в параграф 2 от Преходните и заключителни разпоредби са
дадени указания за осигуряване на познавателни книжки, учебници, учебните комплекти и учебни
помагала за безвъзмездно ползване. 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, като
избора е направен с мотивацията, че избраните учебници отговарят на нивото на учениците в 101СУ
"Бачо Киро" - гр. София и са богати на упражнения за постигане на знания, умения и компетентности.
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Изборът на учебници и учебни комплекти за обучението е съгласувано с Обществения съвет 101 СУ
"Бачо Киро"– гр. София, с Протокол №3./05.03.2020г. Мотивите за избора на процедура по реда на
чл.79, ал.1, т.3, 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 договори 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.]
V.2) 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)

На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София няма да прилага
чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП – няма да се изготвят и изпращат покани за участие, а директно ще се
заявяват на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на решението ще
сключват договори на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП по обособени позиции]
V.3) 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 № ________ -________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:

BGN

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

[На основание чл. 65, ал. 1 от ППЗОП, възложителят 101 СУ "Бачо Киро" - гр. София няма да прилага
чл. 64, ал.2 и ал.3 от ППЗОП – няма да се изготвят и изпращат покани за участие, а директно ще се
заявяват на съответните издателства нужните количества и след влизане в сила на решението ще
сключват договори на основание чл. 79, ал.1, т.3, буква „в“ от ЗОП по обособени позиции. При
подписване на договорите, изпълнителите по съответните обособени позиции следва да представят
освен документите по чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелства по чл.54, ал.1,
т.7 от ЗОП.
Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на 101 СУ "Бачо Киро" - София, гр. София, ул.“
Илинденско възстание “ №36. Срокът за изпълнение на доставките е до 04.09.2020г. Възложителят си
запазва правото да поръча повече от прогнозното количество учебници и учебни комплекти в
зависимост от новопостъпилите ученици през учебната 2020/2021 година.]

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски

адрес

бул.

Витоша № 18
Град
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1000

Република България

Телефон

02 9884070
Адрес за електронна поща

Факс

cpcadmin@cpc.bg

02 9807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Срокът за обжалване се определя на 10 дни при спазване на разпоредбите на чл. 197, ал.1, т.5 от ЗОП
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение
24/03/2020 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)

ВЕСЕЛА ЯНЧЕВА ИВАНОВА
VIII.2) Длъжност: ДИРЕКТОР

УНП: bf09d334-b961-4fbb-b0d1-885e43185eb4

7

