
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“

Изх.№ АСД-01-156/11.04.2017 г. 

ДО
„Просвета Плюс“ ЕООД

Тр. (Варнаул. „<Братя Миладинови“№ 130 
Шел.:052/ 604 297 

<Е - mail: ouapriCovl909@a6v.6g

ПОКАНА
за участие в процедура по договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

На основание чл.79, ал. 1, т.З буква „В”, чл. 191, ал. 1, т.2, във връзка с чл. 20, ал. 4, т. 
3 от ЗОП и Заповед № РД - 07 - 558/07.04.2017 г на директора на ОУ „Васил Априлов” - 
Варна за откриване на процедура без обявление за възлагане на обществена поръчка Ви 
каним за участие в договарянето при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка:
„Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от 

I до VII клас в ОУ „Васил Априлов"‘ - Варна за учебната 2017/2018 година, по обособени 
позиции'4, по Обособена позиция № 5, както следва:

№ Име на учебник/ учебно 
помагало

Автиор/и Клас Брой за 
закупуване

1 . Информационни
технологии

А. Ангелов и колектив V 80

2. Правно основание за откриване на процедурата - процедурата се открива на 
основание чл. 191, ал. 1, т. 2 и чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в“ и във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 
от Закона за обществените поръчки (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., доп. ДВ. 
бр.34 от 3 Май 2016г., в сила от 15.04.2016 г.)

3. Вид на процедурата - договаряне без предварително обявление
4. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка -до 28.08.2017г., Основно 

училище „Васил Априлов", адрес ул. „Братя Миладинови44 130
5. Метод на ценообразуване:



- цените на на описаните учебници и учебни помагала не трябва да надвишават 
стойностите определени в Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване на 
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

всички плащания ще бъдат извършвани с банков превод
- авансово плащане - не повече от 40 % от стойността на договора в срок от 5 

работни дни, след представяне на фактура от страна на изпълнителя.
- окончателно плащане - след приспадане на авансовото плащане в 3 - дневен срок 

от изпълнението на доставката, представяне на фактура и надлежно попдисан 
приемателно - предавателен протокол

6. Срок на валидност на офертата - 90 (деветдесет) календарни дни
7. Изисквания към изпълнителя за изпълнение на поръчката:

Учебниците и учебните помагала трябва напълно да съответстват по форма вид, 
съдържание и художествено оформление на утвърдените и одобрени от МОН в списъка с 
учебници и учебни помагала, които ще се ползват през учебната 2017/2018г.

Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на изискванията на Глава 
седма от Закона за предучилищното и училищното образование. Наредба № 6 от 
30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала. Цената на 
учебниците и учебните помагала не трябва да надвишава цените, регламентирани в 
Постановление № 79 от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на 
познавателни книжки, учебници и учебни комплекти.

Доставените учебници и учебни помагала следва да бъдат нови, неупотребявани и 
надлежно окомплектувани.

Разходите за доставката на учебниците и учебните помагала до адреса на ОУ „Васил 
Априлов" - гр. Варна, ул. „Братя Миладинови“ № 130 са изцяло за сметка на 
изпълнителя/те на доставката.

Разходите от евентуално погиване на учебниците и учебните помагала, преди 
реалното осъществяване на доставката са изцяло за сметка на изпълнителя/те на 
доставката.

8. Изисквания към участниците в процедурата за изготвяне на оферта:
- Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени 

в документацията за участие в процедурата и с всички условия, които биха повлияли на 
предложението.

- За участие в обществената поръчка участникът подготвя и представя оферта, която 
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията на ОУ „Васил Априлов“ в 
документацията за участие в процедурата, при спазване на разпоредбите на ЗОП и 
ППЗОП.

- Офертата се представя в един екземпляр в запечатана непрозрачна опаковка, върху 
която се посочват:

• наименованието на кандидата или участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо;

• адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
• наименованието на поръчката и обособената позиция, за която се подават 

документите



- Възложителят не приема за участие в обществената поръчка и не разглежда оферта, 
която е представена и депозирана след изтичане на крайния срок за получаване на 
офертите, посочен в настоящата документация за обществената поръчка.

- Офертата се изготвя по приложените в настоящата документация образци.
Офертата се подава на български език и се подписва от управляващия или 
представляващия участника или от изрично упълномощен негов представител и се 
подпечатва с печата на участника, ако същият разполага с такъв.

- Всяка оферта следва да съдържа следното:
• Заявление от участника за участие в процедурата (Образец № 1)
• Представяне на участника - (Образец № 2 )
• Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 3)
• Ценово предложение (Образец № 4)
• Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП (Образец № 5)
• Декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗОП (Образец № 6)
• Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици (Образец № 7)

• Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за 
търговския регистър, заверено за вярност с оригинала от участника;

• Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат 
право на това, съгласно документите му за регистрация);

• Списък на документите (на бланка на участника), съдържащи се в офертата, 
подписан от участника.

9. Срок и място за подаване на офертни предложения:
Офертите се представят в деловодството на на ОУ „Васил Априлов“ - Варна, всеки 

делничен ден от 08:30 до 16:00 часа в писмен вид в запечатана непрозрачна опаковка, в 
срок до 27 април 2017 г. Офертите следва да се представят от кандидата или от участника, 
или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Ако участникът изпраща 
офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите за това са за негова 
сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното 
пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на 
офертите.

10. Час, дата и място на разглеждане на предложенията
Постъпилите оферти ще бъдат разгледани, от назначена от директора на ОУ „Васил 

Априлов“, комисия на 28.04.2017 г. в 11:00. в дирекцията на училището.
11. За допълнителна информация:

Е - mail: ouaprilovl909@abv.bg
Тел.: 0878 191 232 - Николай Николов - ЗД АСД

mailto:ouaprilovl909@abv.bg


Документите и приложенията са публикувани на сайта на ОУ „Васил Априлов“ 
ouvasilaprilov.com. в рубрика „Профил на купувача'1

Албена Комитова:
Директор на ОУ „В. Априлов“
Николай Николов
(съгл. Заповед РД- 07 - 552/06.


