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8. СУ „Васил Левски" 

До 

,Анубис - Булвест - Клет България" ООД 
Архимед - 2" ЕООД 
,Изкуства" ЕООД 
СД „Педагог 6 - Делев, Луизова и с-ие' 
,Просвета - София" АД 

П О К А Н А 

по чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана до определени 

Уважаеми дами и господа, 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, чл. 18, ал. 2, т. 2 

от Закона за авторското право и сродните му права и във връзка със заповед № 767/27.07.2018 

г. на директора на 8. СУ „Васил Левски" за откриване на процедура за възлагане на-

обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: „Доставка на учебници и 

учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I, III и VII клас по класове и 

учебни предмети за учебната 2018/2019 година в 8. СУ „Васил Левски", ви отправям 

настоящата покана за представяне на оферта (лично, по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка или по куриер) за възлагане на обществената поръчка за доставка на 

необходими те учебници и учебни помагала, съобразно изготвена заявка по образец. 

Офертата да бъде запечатана в непрозрачна опаковка, върху която да бъде посочено 

наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс/e

mail, както и предмета на обществената поръчка. 

Офертата трябва да съдържа следните документи: 

1. Данни за участника и опис на документите. 

2. Декларации за липса на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП. 

3. Образец на договор. 

Краен срок за подаване на документите за участие - 02.08.2018 г. в канцеларията - до 

16.00 часа или на адреса на училището: гр. София 1797, р-н „Студентски", жк „Младост I", ул. 

„Полк. Г. Янков" № 3. 

лица 

Възложител: 

http://www.8sou.com

