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партида:го7в  РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  (версия  6) 

АГЕНЦИЯ  ПО  ОБЩЕСТВЕНИ  ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Леге  4 

e-mai1: pkCalaop.bq , aooCa~aoо.bq 
интернет  адрес: http://www.aop.bq  

РЕШЕНИЕ  ЗА  ОТКРИВАНЕ  НА  ПРОЦЕДУРА  
❑ Проект  на  решение  
®Решение  за  публикуване  
❑ осьществен  първи  етап  на  контрол  чрез  случаен  избор  
ИН  на  регистрационната  форма  от  ССИ  
	- 	- 	(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) 

Номер  и  дата  на  становището  i-ви  етап:  	 дд/мм/гггг  
Професионална  област, в  която  попада  предметьт  на  обществената  поръчка  
-- Извън  списька  

Решение  номер: 1135 От  дата: г7/og/гого  дд/мм/гггг  

ДFЛОВОДНА  ИНФОРМАЦИЯ  
Деловодна  информация  
Партида  на  възложителя : 2078 
Поделение: 	 
Изходящ  номер: 325 от  дата  27/03/2020 
Коментар  на  възложителя : 

РАЗДFЛ  I: ВЪЗЛОЖИТFЛ  
® Публичен  
ПСектопен  

I.i) Наименование  и  адрес  
Официално  наименование : 
ОУ  Иван  Вазов  

Национален  регистрационен  номер: 
000521462 

Пощенски  адрес: 
ул. Петър  Берон  №20 
Град: 
Русе  

код  NUTS: 
BG323 

Пощенски  код: 
7000 

Държава: 
BG 

Лице  за  контакт: 
Теодора  Красимирова  Йорданова  

Телефон: 
082 	834647 

Електронна  поща: 
ouivazovrs@abv.bg  

Факс: 
082 	834647 

Интернет  адрес/и  
Основен  адрес  (URL): 
http://www.ivanvazovruse.org  
Адрес  на  профила  на  купувача  (URL): 
http://www.ivanvazovruse.org/%д0%be%д0%b1%д1%89$д0%b5%д1%81%д1%82%д0%  
b2%д0%b5%д0%bd%д0%b8-%д0%bf%д0$be%д1%80%д1%8а%д1%87%д0$ba%д0%b8/ 

I.2) Вид  на  възложителя  
(попълва  се  от  публичен  възложител) 
❑ Министерство  или  друг  държавен  орган, 

нключително  техни  регионални  или  местни  
подразделения  

❑ Национална  агенция /служба  

❑ Регионanен  или  местен  орган  
ПРегионanна  или  местна  агенция /служба  

организация  

инсгитуция /агенция  или  
организация  

Публичноправна  

международна  
■ Европейска  

❑ Друг  тип: 

I.g) Основна  дейност  
(попълва  се  от  публичен  възложител) 
❑ Обществени  услуги 	 ❑Настаняване /жилищно  строителство  и  места  

за  отдих  и  култура  
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❑ Отбрана  
❑ Обществен  ред  и  сигурност  
Q Околна  среда  
Q Икономически  и  финансови  дейности  
ПЗдравеопазване  

❑ Социanна  закрила  
Q Отдих, култура  и  вероизповедание  
1~1 Образование  
❑ Друга  дейност: 	  

I.4) Основна  дейност  
(попълва  се  от  секторен  възложител) 
Q Газ  и  топлинна  енергия  
❑ ЕПектроенергия  
❑ Водоснабдяване  
ПТранспортни  услуги   

Q Пощенски  услуги  
Q Ексллоатация  на  географска  област  
❑ Друга  дейност: 	  
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РАЗДFЛ  II: ОТКРИВАНЕ  
®Откривам  процедура  
®за  възлагане  на  обществена  поръчка  
Q за  сключване  на  рамково  споразумение  
❑ за  сьздаване  на  динамична  система  за  покупки  
Q конкурс  за  проект  

❑ Създавам  квanификационна  система  

Поръчката  е  в  обласгите  отбрана  и  сигурност  

II.i) Вид  на  процедурата  

Да  ❑ Не  ® 

(попълва  се  от  публичен  възложител) 
❑ Открита  процедура  
Q Ограничена  процедура  
Q Състезателна  процедура  с  договаряне  
Q Състезателен  диалог  
❑ Партньорство  за  иновации  
Q договаряне  без  предварително  обявяване  
Q Конкурс  за  проект  
❑ Публично  сьстезание  
®Пряко  договаряне   

(попълва  се  от  секторен  възложител) 
❑ Открита  процедура  
Q Ограничена  процедура  
❑ Договаряне  с  предварителна  покана  за  участие  
Q Състезателен  диалог  
Q Партньорство  за  иновации  
Q договаряне  без  предварителна  покана  за  участие  
Q Конкурс  за  проект  
Q Публично  сьстезание  
ППряко  договаряне   

(за  възлагане  на  обществена  поръчка  в  областите  отбрана  и  сигурност) 

Q Ограничена  процедура  
Q договаряне  с  публикуване  на  обявление  за  поръчка  
Q Състезателен  диалог  
ПДоговяряне  без  публикуване  на  обявление  за  поръчка   

РАЗДЕЛ  III: ПРАВНО  ОСНОВАНИЕ  
(попълва  се  от  публичен  възложител) 

❑ Чл. 73, ал. i от  ЗОП  
❑ Чл. 73, ал. 2, т. i, б. [...] от  ЗОП  
❑ Чл. 73, an. г, т. г  от  ЗОП  
Q Чл. i8, ал. i, т. 7 във  вр. с  ал. 6 от  ЗОП  
❑ Чл. 79, ал. i, т. [...] от  ЗОП  
❑ Чл. i8, ал. i, т. 11 във  вр. с  ал. 8 от  ЗОП  
Q Чл. 18, ал. i, т. 12 от  ЗОП  
®Чл. 182, ал. i във  вр. с  чл. 79, ал. i, т. [..] от  ЗОП  

3 
❑ Чл. 182, ал. i, т. [...] от  ЗОП   

(попълва  се  от  секторен  възложител) 
Пчл. 132 от  ЗОП   
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❑ Чл. 18, ал. і, т. 7 във  вр. с  ал. б  от  ЗОП  
❑ Чл.138, ал. і, т. [...] от  ЗОП  
❑ Чл.138, ал. 1 във  вр. с  чл. 79, ал. 1, т. [...] от  ЗОП  
❑ Чл. 18, ал. і, т. 11 във  вр. с  ал. 8 от  ЗОП  
❑ Чл. 18, ал. 1, т. 12 от  ЗОП  
❑ Чл. 182, ал. 1, т. [...] от  ЗОП  
Q Чл. 182, ал. 1 във  вр. с  чл. 79, ал. 1, т. [...] от  ЗОП  
Q 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. 16о  от  ЗОП  
❑ Чл. 163, ал. 1 от  ЗОП  
❑ Чл. 164, ал. 1, т. [...] От  ЗОП  

РАЗДЕЛ  IV: ПОРЪЧКА  
N.i) Наименование  
Доставка  на  учебници, учебни  помагала  и  електронно  четими  учебници  за  
безвъзмездно  ползване  на  децата  в  подготвителните  групи  и  учениците  от  
I до  VII unac на  ОУ  Иван  Вазов  гр. 	Русе  за  учебната  2020/2021 година, 
по  обособени  позиции  
N.2) Обект  на  поръчката  
❑ Строителство  
►~~ Доставки  
❑ Услуги  
IV.g) Описание  на  предмета  на  поръчката  (естество  и  количество  на  строителни  
работи, доставки  или  услуги  или  указване  на  потребности  и  изисквания) 
Когато  основният  предмет  сьдържа  допълнителни  предмети, те  трябва  да  бъдат  описани  тук. 
Обществената  поръчка  включва  доставка  на  учебници, учебни  помагала  и  
електронно  четими  учебници  за  безвъзмездно  ползване  на  децата  в  
подготвителните  групи  и  учениците  от  I до  VII клас  на  ОУ  Иван  Вазов  гр. 
Русе  за  учебната  2020/2021 година  по  5 обособени  позиции, 	с  прогнозна  
стойност, 	както  следва: Обособена  позиция  N! 1: Доставка  на  учебници, 
учебни  помагала  и  електронно  четими  учебници, издадени  от  Клет  България  
ООД  - 33152,40 лв. 	с  ДДС. 	Обособена  позиция  №  2: Доставка  на  учебници, 
учебни  помагала  и  електронно  четими  учебници, издадени  от  Пиърсън  
едюкейшън  лимитид, 	представлявано  от  С.А.Н-ПРО  ООД  - 4179,69 лв. 	с  ДДС. 
Обособена  позиция  №  3: Доставка  на  учебници, учебни  помагала  и  
електронно  четими  учебници, издадени  от  Бит  и  техника  ООД  - 1263,60 лв. 
с  ДДС; Обособена  позиция  №  4: Доставка  на  учебници, учебни  помагала  и  
електронно  четими  учебници, издадени  от  Просвета  - София  АД  - 4520,34 
лв. 	с  ДДС; 
Обособена  позиция  №  5: Доставка  на  учебници, учебни  помагала  и  
електронно  четими  учебници, издадени  от  Архимед  2 ЕООД  - 2847,50 лв. с  
ДДС.Необходимите  количества  са  подробно  посочени  в  конкретни  заявки  по  
предоставена  бланка  от  всяко  иsдателство, 	като  общата  стойност  на  
обществената  поръчка  възлиsа  на  прогнозна  стойност  38302,95 лева  без  
ДДС, 	съответно  45963,53 лв. 	с  ДДС.Място  на  иsпълнение  на  обществената  
поръчка  - сградата  на  ОУ  Иван  Вазов  гр. 	Русе, 	с  адрес: 	гр. 	Русе, 	ул. 
Петър  Берон  №20. 
N.4) Обществената  поръчка  съдържа  изисквания, свързани  с  опазване 	Да  ❑ Не  ►~~ 
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) 
IV.5) Информация  относно  средства  от  Европейския  съюз  
Обществената  поръчка  е  във  връзка  с  проект  и/или  програма, финансиран /а  сьс 	Да  ❑ Не  ►~~ 
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средства  от  европейските  фондове  и  програми  
Идентификация  на  проекта: 

IV.6) Разделяне  на  обособени  позиции  
Настоящата  поръчка  е  разделена  на  обособени  позиции 	 Да►  ~ Не  ■ 
Мотиви  за  невъзможностга  за  разделяне  на  поръчката  на  обособени  позиции  (когато  е  приложимо): 

IV.7) Прогнозна  стойност  на  поръчката  
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 38302.  9 5 	 Валута: 	 BGN 
1V.8) Предметьт  на  поръчката  се  възлага  с  няколко  отделни  процедури: 	Да  ❑ Не  ►~~ 

Обща  стойност  на  поръчката, част  от  която  се  възлага  с  настоящата  процедура: 
Стойност, без  да  се  включва  ДДС: 	 Валута: 	 BGN 

Списьк  на  останалите  процедури  с  кратко  описание  на  техния  предмет: 

РАЗДFЛ  V: МОТИВИ  
V.i) Мотиви  за  избора  на  процедура  (когато  е  приложимо) 
(Кратко  описание  на  фактическите  обстоятелства, които  обуславят  избора  на  сьответната  
процедура) 
Настоящата  процедура  се  провежда  на  основание  чл. 182, ал. 1, във  
връзка  с  чл. 79, ал. 1, т. 3, буква  "в" от  Закона  за  обществените  
поръчки. Мотивите  за  избора  на  процедура  са  следните: учебниците, 
учебните  помагала  и  електронно  четими  учебници  представляват  обект  на  
авторско  право  по  смисъла  на  чл.3, ал.2, т.3 от  ЗАПСП. Съгласно  чл.18, 
ал.1 от  същия  закон, авторът  има  изключителното  право  да  използва  
създаденото  от  него  произведение  и  да  разрешава  използването  му  от  
други  лица. Тези  авторски  права  са  предоставени  от  автора  на  издателя  
посредством  издателски  или  друг  договор, от  който  проиsтича  правото  на  
възпроизвеждане /отпечатване  и  разпространение , необходим  за  участие  в  
процедурата  за  оценяване  и  одобряване, съгласно  Наредба  №10 от  
19.12.2017г. за  поsнавателните  книжки,учебниците  и  учебните  помагала. 
Съгласно  чл.162 от  ЗПУО  министърът  на  образованието  и  науката  
утвърждава  списък  на  познавателните  книжки, учебници  и  учебни  помагала, 
които  могат  да  се  използват  в  системата  на  предучилищното  и  училищно  
образование  за  съответната  учебна  година, като  списъкът  се  публикува  на  
официалната  интернет  страница  на  МОН  преди  началото  на  учебната  година. 
Познавателни  книжки  и  учебници, които  не  са  включени  в  утвърдения  от  
министъра  списък  не  може  да  се  използват  в  системата  на  предучилищното  
и  училищното  образование. Като  се  има  предвид  уредената  в  Наредба  №10 
от  19.12.2017 г. процедура  за  оценяване  и  одобряване  на  проектите  на  
познавателни  книжки, учебници  и  учебни  помагала  и  на  промените  в  тяк, 
то  може  да  се  приеме, че  притежанието  на  разглежданите  авторски  права  
се  иsследва  в  рамките  на  процедурата, в  резултат  на  която  съответният  
учебник/ помагало  се  одобрява, т.е. щом  съответното  издателство  е  
посочено  в  утвърдения  на  основание  чл.162 от  ЗПУО  списък, то  притежава  
авторски  и  изключителни  права  за  издаване  и  разпространение  на  
съответните  учебници  и  учебни  помагала, като  тези  права  са  признати  по  
законоустановения  ред  от  министъра  на  образованието  и  науката. Със  
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заповед  №РД09-48/13.01.2020г. министърът  на  образованието  и  науката  е  
утвърдил  списък  на  познавателни  книжки, учебници  и  учебни  комплекти, 
които  може  да  се  използват  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  
образование  през  учебната  2020/2021 година. Съгласно  чл.164 от  ЭПУО  
учебниците  и  учебните  помагала, които  се  предоставят  за  безвъзмездно  
полsване  на  учениците  се  избират  от  учителите, които  преподават  по  
учебния  предмет  в  съответния  етап  от  степента  на  образование  в  дадено  
училище, 	след  съгласуване  с  обществения  съвет. В  съответствие  с  
посочените  законови  изисквания  е  направен  избор  на  учебници  и  учебни  
помагала  за  учебната  2020/2021 година. 	С  Протокол  от  27.03.2020 г., 
Общественият  съвет  е  съгласувал  този  избор. Единствените  възможни  
изпълнители  на  доставките  на  описаните  учебници  и  учебни  помагала  са  
притежаващите  авторски  права  върху  тяк  иsдателства, поради  което  с  тяк  
следва  да  се  сключат  договори  за  доставка. 	На  основание  чл.б5, 	ал.1, 
т.1 и  ал. 2 от  ПП30П  възложителят  няма  да  изпраща  покана, 	а  директно  ще  
sаяви  на  съответните  издателства  нужните  количества  и  след  влизане  в  
сила  на  настоящото  решение  ще  сключи  договори  за  обществена  поръчка. 
V.2) Лица, до  които  се  изпраща  поканата  за  участие  в  процедура  на  договаряне  без  
предварително  обявление, договаряне  без  предварителна  нокана  за  участие, 
договаряне  без  iryбликуване  на  обявление  за  поръчка, пряко  договаряне  (когато  е  
приложимо) 
Възложителят  ще  се  възползва  от  нормата  на  чл. 	65, 	ал. 	1 от  ПП30П  и  
няма  да  прилага  чл.б4, 	ал.2 и  3 от  ПП30П 	(не  изготвя  и  не  изпраща  
покани  за  участие  в  процедурата ), тъй  като  ще  сключва  договор  на  
основание  чл.182, 	ал.1, 	във  вр. 	с  чл. 	79, 	ал. 	1, 	т. 	3, 	б. 	в  от  30П, 
както  следва: Обособена  позиция  №  1: Клет  България  ООД, 	с  ЕИК  №  
130878827, 	със  седалище  и  адрес  на  управление : 	гр.София, 	ул. 	Никола  
Тесла  5, 	сграда  БСР  2, 	ет.4, 	тел.: 	02 	843 20 70 	, 	e-mail: 
order@klett.bg; 	Обособена  позиция  №  2: 	С.А.Н-ПРО  ООД, 	с  ЕИК: 	813044200, 
със  седалище  и  адрес  на  управление: град  Варна, район  Одесос, ул. Янкул  
Войвода  №30, 	бл.А, 	вкод  2, 	ателие  1, 	тел.: 	052 	600516, 	факс: 	052 
655504, 	e-mai1: promotion@longman-bulgaria.com  ;Обособена  позиция  №  3: 
Бит  и  техника  ООД  , 	с  ЕИК  103795327, 	със  седалище  и  адрес  на  
управление: 	гр. 	Варна  9006, 	кв. 	Евксиноград, 	ул.22, 	№  17А, 	тел: 	052/36 
32 74, 	0882/ 829 135, 	e-mai1: 	office@bititechnika.com;Oбocoбeнa позиция  
№  4: 	Просвета  - София  АД, 	с  ЕИК: 	131106522, 	със  седалище  и  адрес  на  
управление : 	гр.София, 	кв. 	Овча  Купел, 	ул. 	3емеделска  №  2, 	тел.: 	818 20 
20, 	факс: 	818 20 19, 	Електронна  поща: 	prosveta@p.rosveta.bg  ; 	Обособена  
позиция  №  5: Аркимед  2 ЕООД, 	с  ЕИК: 	202097555, 	със  седалище  и  адрес  на  
управление: 	град  София  1164, 	ул. Поручик  Хр. 	Топракчиев  №  11, 	тел.: 	02 
9632890, 	e-mai1: 	archimed 2@abv.bg 	. 

V.g) 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 

РАЗДFЛ  VI: ОДОБРЯВАМ  
❑ обявлението  за  оповестяване  откриването  на  процедура  
❑ поканата  за  участие  
❑ документацията   

УНЛ:7083f249-Р7с0-4987-а329-785676еЬв845 
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РАЗДЕЛ  VII: ДОПЪЛНИТFЛНА  ИНФОРМАЦИЯ  
VII.i) Допълнителна  информация  (когато  е  приложимо) 
На  основание  чл.б5, 	ал.2 от  ППЗОП, 	след  влизане  в  сила  на  настоящото  
решение, ще  бъдат  сключени  договори  за  обществена  поръчка, както  
следва: Обособена  позиция  N! 1- Клет  България  ООД; Обособена  позиция  №  
2- С.А.Н-ПРО  ООД; Обособена  позиция  №  3- Бит  и  текника  ООД; Обособена  
позиция  №  4- Просвета  - София  АД; Обособена  позиция  №  5- Архимед  2 
ЕООД. 
При  подписването  на  договора  определеният  за  иsпълнител  представя  освен  
документите  по  чл.112, 	ал.1, 	т.2 от  ЗОП  и  декларация  за  липса  на  
обстоятелства  по  чл.54, 	ал.1, 	т.7 от  ЗОП. 
Срокът  за  подписване  на  договора  е  до  10.04.2020г., 	а  срокът  за  
доставка  на  sаявените  учебници  и  учебни  помагала  е  до  04.09.2020г. 
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  
София  

Пощенски  код  
1000 

Държава  
Република  
България  

Телефон  
02 	9884070 

Адрес  за  електронна  поща  
cpcadmin@cpc.bg  

Факс  
02 	9807315 

Интернет  адрес  (URL): 
http://www.cpc.bg  

VII.g) Подаване  на  жалби  
Точна  информация  относно  краен  срок/крайни  срокове  за  подаване  на  жалби: 
Решението  за  откриване  на  процедурата  подлежи  на  обжалване  пред  К3К, в  
10-дневен  срок  от  публикуването  му, 	при  условията  на  чл.197, 	ал.1, 	т.5 
от  ЗОП  
VII.4) Дата  на  изпращане  на  настоящото  решение  
27/03/2020 дд/мм/гггг  

РАЗДЕЛ  VIII: ВЪЗЛОЖИТFЛ  
VIII.i) Трите  имена: (Подпис) 
Теодора  Красимирова  Йорданова  

VIII.2) Д.1гbЖНОСТ: 

директор  на  ОУ  Иван  Вазов  
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