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BGСОФИЯ:
РЕШЕНИЕ
Номер: 1502318 от 25.03.2014 г.
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
А) за откриване на процедура
І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
чл. 7, т. 14 на ЗОП (класически)
I.1) Наименование и адрес
6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ, УЛ. 6ТИ СЕПТЕМВРИ 16, За: ИВЕЛИНА СПАСОВА,
БЪЛГАРИЯ 1000, СОФИЯ, Тел.: 02 9881713, Email: shesto_ou@abv.bg
Място/места за контакт: 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.6ou.com/.
Адрес на профила на купувача: http://www.6ou.com/.
I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и
Регионален или местен орган
Основна дейност на възложителя
Образование
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ІI: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
ІI.1) Вид на процедурата
Договаряне без обявление
IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
чл. 90 ал. 1, т.3 от ЗОП
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставки

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/
на конкурса за проект
„ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО
ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ
ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА
2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН
„СРЕДЕЦ”
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за
насърчаване на зелените обществени поръчки
НЕ
ІV.2.1.2.)
"Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие
НЕ
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл.90, ал.1, т.3 и чл.91
във връзка с чл.14, ал.4, т.2 от Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането
на обществената поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски или
други права на интелектуална собственост или на изключителни права, придобити
по силата на закон или нормативен акт.. Съгласно §1, ал.3 от ДР на Закона за
народната просвета, министъра на образованието и науката одобрява със заповед
учебниците и учебните помагала за системата на народната просвета след
установяване на съответствието им с държавните образователни изисквания по
чл.16, т.3, 7 и 9 от Закона за народната просвета, но не повече от три учебника по
един учебен предмет за всеки клас и за период не помалък от определения в чл.14 от
Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
Условията и реда за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала за
системата на народната просвета са посочени в Наредба №5/15.05.2013 година. Със
заповед №РД09122/29.01.2014 година на министъра на образованието и науката е
утвърден списък на одобрените учебници, които ще се използват в системата на
народната просвета за учебната 2014/2015 година. С писмо № 910569/06.03.2014
година на Министерство на образованието и науката са дадени изрични указания
относно осигуряването на учебници и учебни помагала. С оглед изпълнение на така
дадените указания е проведено заседание на Педагогическия съвет на 6 ОУ Граф
Игнатиев и е взето решение с Протокол №9/21.02.2014 година
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП
ПРОСВЕТА – СОФИЯ АД, гр. София бул. Дондуков №45, Йовка Томова АНУБИС –

БУЛВЕСТ ООД, гр. София ул. Васил Друмев №36, Владимир Топенчаров С.А.Н. –
ПРО ООД, гр. Варна ул. Янкул войвода №30 бл.А вх.2 , Евлоги Савов АРХИМЕД 2
ЕООД, гр. Хасково ул. Добруджа № 45 вх.А ап.20, Красимир Кръстев БИТ И
ТЕХНИКА ООД, гр. Варна ж.к. м.Евсиноградска ул.22 №17, Валентин Ананиев ВТ –
КОМС – ИЗДАТЕЛСТВО СЛОВО, гр. В. Търново ул. Хр. Смирненски №18, Марин
Крусев
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е:
Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 
VI: ОДОБРЯВАМ
поканата за обществена поръчка
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА, БУЛ. ВИТОША № 18,
РЕПУБЛИКА

БЪЛГАРИЯ

1000,

СОФИЯ,

Тел.:

cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315
Интернет адрес/и:
URL: www.cpc.bg.
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ
25.03.2014 г.
Възложител
Трите имена: ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
Длъжност: ДИРЕКТОР

02

9862958,

Email:

