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8. СУ „Васил Левски" 

З А П О В Е Д 

№ 767/27.07.2018 г. 

На основание чл. 257 и чл. 259 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, и чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, и чл. 64 от ППЗОП и 
Заповеди № РД 09-39/16.01.2018 г. и № РД 09-1484/25.07.2018 г. на министъра на 
образованието и науката, с която е утвърден списък на учебници и учебните комплекти, 
които ще се използват в системата на училищното образование безвъзмездно за учениците 
от I до VII клас, и протоколите от избора на учебници и учебни помагала за III и VII клас за 
учебната 2018/2019 година 

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с 
предмет: 

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 8. СУ 
„Васил Левски" за учебната 2018/2019 година." 

1. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал. 1, т. 3 от 

Закона за обществените поръчки, тъй като възлагането на обществената поръчка на друго 

лице би довело до нарушаване на авторските права или други права на интелектуална 

собственост или изключителни права, придобити по силата на закон или нормативен акт. 

2. Вид на процедурата - договаряне без обявление по реда на чл. 79, an. 1, т. 3 от ЗОП, 
по обособени позиции. 

3. Прогнозна стойност на обществената поръчка - 13 972.90 лв. без ДДС. 

4. Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление: 

• обособена позиция № 1, на стойност 1158.75 лв. без ДДС - Издателство „Анубис -

Булвест - Клет България" ООД, със седалище и адрес на на управление, 1574, гр. 

София, ул. "Никола Тесла" 5, сграда BSR II, ет. 4 „Васил Друмев"№ 36, ет. 3, 

представлявано от Владимир Христов Колев; 

• обособена позиция № 2, на стойност 731.04 лв. без ДДС - Издателство „Архимед -

2" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. „Поручик Хр. 

Топракчиев" №11 , представлявано от Пламен Георгиев Паскалев; 

I. ОТКРИВАМ: 
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• обособена позиция № 3, на стойност 266.25 лв. без ДДС - Издателство „Изкуства" 
ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София 1700, ул. „Д-р Иордан 
Йосифов" № 8Б„ представлявано от Цеко Петров Стайков - управител; 

• обособена позиция № 4, на стойност 415.70 лв. без ДДС - СД „ПЕДАГОГ 6 - Делев, 
Луизова и с-ие" със седалище гр. София 1408, ул. „Михаил Буботинов" бл. 36, вх. В, 
адрес на управление: гр. София, ж.к. Люлин бл. 812, вх. В и адрес за кореспонденция 
гр. София 1408, п.к. 82, представлявано от Светла Василева Луизова - управител; 

• обособена позиция № 5, на стойност 11 401.16 лв. без ДДС - Издателство „Просвета 
- София" АД, със седалище и адрес на управление, гр.София, район Овча купел, ул. 
„Земеделска" № 2, представлявано от Йовка Колева Томова. 

В поканите към всеки конкретен кандидат са посочени видът и количествата учебници и 
учебни помагала. 

II. ОДОБРЯВАМ: 

1. Решението, документацията и поканата за участие. 

2. Решението да се публикува на сайта на училището в Профил на купувача. 

3. Поканата да се изпрати до всички лица, представляващи търговските дружества по 

т. 4 от раздел I на настоящата заповед. 

Контролът по изпълнение на настоящата заповед ще осъществявам лично. 


