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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ HA ПРЕДМЕТА HA ПОРЪЧКАТА И ИЗИСКВАНИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на децата от
подготвителна група и учениците първи до четвърти клас за учебната

2015/2016 година в СОУ Иван Вазов” – гр. Плевен

I. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Настоящата процедура се провежда на основание чл.90, ал.1, т. 3 от Закона за обществените
поръчки.

Мотивите за избора на процедура са следните:

Избрана е процедура по чл.90, ал.1, т.З от ЗОП, поради следните обстоятелства:
Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисъла на чл. 3,
ал. 2. т. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). В съдържанието на
авторското право като основно имуществено право се включва изключителното право на автора
да използва създаденото от него произведение и да разрешава използването му от други лица
(чл. 18, ал. 1 от ЗАПСП). Налице е Заповед № РД 09-111/26.01.2015 на Министъра на
образованието и науката, с която са утвърдени списъците на одобрените учебници и учебни
помагала. В тази връзка от МОН са дадени конкретни указания за осигуряване на учебници и
учебни помагала за безвъзмездно ползване. Възлагането на обществената поръчка на други
лица, би довело до нарушаване на авторски права и други права на интелектуалната
собственост или на изключителни права, придобити по силата на закон или административен
акт (чл.90, ал.1, т.З от ЗОП). За учебната 2015/201б г. доставката на учебници и учебни
помагала, от страна на одобрените от МОН издателства, надхвърля прага по чл.14, ал.5, т.2 от
ЗОП, а именно 20 000 лв. без ДДС. Поради обстоятелството, че учебниците и учебните
помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с авторски права и целесъобразно с
настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат канени всички лица с авторски
права по реда и контрола, който се осъществява от АОП.

 II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

1.Предметът на поръчката е: „Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на
децата от подготвителна група и учениците първи до четвърти клас за учебната 2015/2016



година в СОУ Иван Вазов” – гр. Плевен, както следва:

 От издателство ЕТ „Даниела Убенова – Д.Биланска” - за нуждите на учениците от 1-ви
клас -600 бр.;

 - От издателство „ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН -ЛОНГМАН” представлявано от
С.А.Н.ПРО ООД -за нуждите на 2-ри клас - 115 броя; за нуждитв на 3-ти клас -130 броя;
за нуждите на 4-ти клас - 260 броя;

 От издателство „Бит и техника” ООД -за нуждите на 2-ри клас - 115 броя; за нуждитв на
3-ти клас -130 броя; на за нуждите на 4-ти клас - 260 броя.

 От издателство „Анубис-Булвест” ООД – за нуждите на подготвителна група -26 броя;
за нуждите на 1-ви клас - 840 бр.. за 2-ри клас -805 бр.; за 3-ти клас - 920 бр.; за 4-ти клас
- 1950 бр.;

 От издателство „Просвета - София” АД - за ну ждите на 1-ви клас - 120 бр.;  за 4-ти клас
– 130 бр.;

2. Максималната прогнозна стойност за изпълнението  на предмета на поръчката е 27 131.33
с ДДС,за съответните обособени позиции както следва:

2.1 Обособена позиция №1: Учебници и учебни помагала издадени от издателство ЕТ
„Даниела Убенова – Д.Биланска” – 2260,80 (две хиляди двеста и шейсет лв. и 80 с.) с ДДС.

2.2 Обособена позиция №2: Учебници и учебни помагала издадени от издателство
„ПИЪРСЪН ЕДЮКЕЙШЪН -ЛОНГМАН” представлявано от С.А.Н.ПРО ООД – 2461,25 лв.
(две хиляди четиристотин шейсет и един лв. 25 ст.) с ДДС.

2.3 Обособена позиция №3: Учебници и учебни помагала издадени от издателство „Бит
и техника” ООД -1846,40 лв. хиляда осемстотин четиридесет и шест лв. и 40 ст.) с ДДС.

2.4 Обособена позиция №4: Учебници и учебни помагала издадени от издателство
„Анубис-Булвест” ООД - 19202,08 лв. (деветнадесет хиляди двеста и два лв. и 08 ст.) с
ДДС.

2.5 Обособена позиция №5: Учебници и учебни помагала издадени от издателство
„Просвета - София”АД – 1360,80 лв. (хиляда триста и шейсет лв. и 80 ст.) с ДДС.

Цената на изпълнение на поръчката не може да надвишава посоченат по- горе
максимална стойност. Ако участник е предложил по-висока цена за изпълнение на предмета
на поръчката от посочената максимална стойност на поръчката, офертата на участника се
отстранява.



III. Срок за изпълнение на поръчката 25.08.2015 г.

IV. Място на изпълнение на поръчката – гр. Плевен , СОУ Иван Вазов ,ул. Иван
Вазов 46

V. Указания за подготовка на офертата и за участие в процедурата на договаряне
без обявление за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 90, ал. 1, т. 3 от ЗОП
„Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на децата от подготвителна
група и учениците първи до четвърти клас за учебната 2015/2016 година в СОУ Иван
Вазов” – гр. Плевен

1. За участие в процедурата, участникът следва да представи само една оферта,
изготвена при условията и изискванията на настоящата документацията за участие. Същата се
представя в срока и на адреса, посочени в поканата за обществената поръчка по реда, описан в
настоящите указания.

2. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка,
или чрез куриерска служба. Върху плика, участникът записва „Оферта”, посочва
наименованието на поръчката, адрес и лице за кореспонденция, телефон и електронен адрес.

3. Офертата се подава на български език.

4. При представяне на копия от документите, същите да бъдат заверени по следния
начин: на всяка страница да е изписан текст „вярно с оригинала” и да има подпис и печат на
участника.

5. Срокът на валидност на офертата, представляващ времето, през което участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти, не може да бъде по-малък от 90
(деветдесет) дни от датата на отварянето й.

VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

Офертата задължително съдържа:
1. Административни сведения за кандидата (оригинал);
Попълва се приложения образец към настоящата документация (Приложение №1) и се

подписва от участника или от лицето/лицата, които го представляват по възлагане или по
закон;

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника
в процедурата.

Представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от
управляващия, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да
съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление,
че упълномощеното лице има право да подпише офертата (документа) и да представлява
участника в обществената поръчка.



Когато някой от документите се подписва от пълномощник, в пълномощното следва
изрично да се посочи документа, за който се прави упълномощаването. Декларациите в
офертата не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

3. Предлагана цена, подписана от лице, представляващо участника.

Участникът подава ценова оферта по образец, изпратен от възложителя под формата на заявка,
където са обозначени видовете учебници и учебни помагала, както и бройките, които следва ла
бъдат доставени. Участникът задължително следва да представи документ, който да удостовери
наличието на авторски права върху съответния учебник или учебно помагало.

В случай на различие между единичните цени и калкулираните общите цени за даден артикул
и/или обща стойност на обособената позиция, за валидни се считат представените единични
цени, като обшата цена на артикула и/или общата стойност на обособената позиция се
преизчисляват съобразно единичните цени.

Всички цени се посочват в български лева и закръглени до една стотинка.

4. Техническо предложение (Приложение №2) подписано и подпечатано от лицето

5. Декларация по чл.47, ал.1 от ЗОП (оригинал);
 Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата

документация (Приложение №3).
Декларация се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството

или едноличен търговец. Когато управляващите дружеството са повече от едно лице,
декларацията се попълва от всички лица от управителните органи на участника, а в случай, че
членовете са юридически лица – от техния представител в съответния управителен орган.
Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на
обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът е чуждестранен
гражданин, декларацията се представя и в превод;

6. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (оригинал);
Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата

документация (Приложение №4).
Декларация се подписва задължително от управляващия и представляващ дружеството

или едноличен търговец. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица,
участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника. Когато деклараторът
е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

7. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (оригинал);
Декларацията се попълва, подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата

документация (Приложение №5).
Декларацията се подписва задължително от всички членове на управителните (не само от

управителя и представляващ участника) и контролни органи на участника по регистрация, в
това число и от лицата, временно изпълняващи тези длъжности, включително прокурист или
търговски пълномощник. Когато лицата, участващи в управителните и контролни органи на
дружеството на участника са юридически лица – декларацията се подписва от техния
представител в съответния управителен или контролен орган.



Декларация се представя и за физическите и юридическите лица, участващи в състава на
обединения, които не са юридически лица и за подизпълнителите на участника. Когато
деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

VII. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТА ТА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.Документацията е публикувана на интернет страницата на  СОУ Иван Вазов -
грПлевен www.sou-ivanvazov.eu секция Профил на купувача .

2.Офертата може да се представи в писмен вид на хартиен носител в един оригинал в
срока, определен от настоящите указания или да се представи на комисията, назначена от
възложителя в деня на договарянето.

3.Подаването на офертата се извършва в „Канцелария -ЗАТС”, ет. 2 стая 314  в сградата
на  СОУ Иван Вазов - гр. Плевен, ул. Иван Вазов 46, всеки работен ден от 09.00 до 16.00 часа

4. Договарянето ще се проведе на 28.04.2015 г. от 10:00 часа в сградата на СОУ Иван
Вазов - гр. Плевен, ул. Иван Вазов 46, ет. 2, стая 313.

5. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя
се издава документ.

6.Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес.

7.Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока определен от него.

8.До изтичане на срока за подаване на офертите, участникът в процедурата може да
промени, допълни или да оттегли офертата си.

9.Всички разходи на участника за участие в процедурата са за негова сметка.

10.В процеса на провеждане на процедурата, участниците са длъжни да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в декларираните от тях обстоятелства в 7-дневен
срок от настъпването им.

11.За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава Комисия.
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.
Назначаването на Комисията, разглеждането, оценката на офертата и провеждането на
договарянето се извършва по реда на чл.92а от ЗОП.



12.Срокът за приключване на работата на Комисията се определя от Възложителя в
заповедта и може да бъде променян само със заповед на Възложителя. Срокът следва да бъде
съобразен със спецификата на обществената поръчка и не може да бъде по-дълъг от срока на
валидност на офертите.

13.Членовете на Комисията и консултантите към нея са длъжни да пазят в тайна
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в Комисията.

14.Когато по обективни причини член на Комисията не може да изпълнява задълженията
си и не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на
нов член.

15.Членовете на комисията и консултантите подписват декларация за съответствие на
обстоятелстватаи за спазване на изискванията по чл. 35 от ЗОП.

16.Комисията отваря плика с офертата при започването на договарянето с участника в
деня, на мястото и часа, определени в поканата.

17.Комисията провежда договарянето с участника за определяне на условията на
договора, съгласно изискванията на Възложителя, определени в поканата и в настоящата
документация.

18.Направените предложения и постигнатите договорености с участника се отразяват в
протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника или упълномощен негов
представител.

19.След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до Възложителя, с който
му предлага избор на изпълнител на поръчката или прекратяване на процедурата.

20.Въз основа на протокола, доклада и постигнатите договорености с участника,
възложителят сключва договор с избрания изпълнител.

21.При сключване на договора изпълнителят представя свидетелство за съдимост и
декларация по чл. 47. ал. 5 от ЗОП, попълнена от представляващите го липа, съобразно
търговската му регистрация.

VIII. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБШЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

1. Срок на изпълнение на поръчката е до 25.08.2014 г.

2. Място на изпълнение на поръчката: гр. Плевен сградата на СОУ Иван Вазов.

IX. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОСТАВКАТА



Изпълнението на поръчката се извършва съобразно всички действащи в страната
правила и норми за извършване на дейностите, включени в доставката, предмет на поръчката.
Участниците трябва да притежават авторски права върху съответния учебник и'или учебно
помагало. Поръчката трябва да се осъшестняна така, че да гарантира безупречно качество и
срочното й изпълнение. Учебниците и учебните помагала трябва да съответстват на
утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници и учебни помагала, които шс се ползват
през учебната 2015-2016 г. Учебниците и учебните помагала трябва да отговарят на
изискванията на Наредба 5 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни
помагала, приета с ПМС №104/ 10.05.2003 г. Изпълнението на доставката трябва да бъде в
съответствие с изискванията на действащата нормативна уредба относно отпечатването и
разпространението на учебници и учебни помагала. Доставените учебници и учебни помагала
трябва да бъаат новир неупотребявани и надлежно комплектовани.

X.ПРИЕМО-ПРЕДАВАТЕЛНИ ПРОТОКОЛИ

Приемането на доставката се удостоверява чрез съставяне на приемо-предавателен
протокол, който се подписва от представители на Възложителя и Изпълнителя и е основание за
издаване на оригинална фактура.

В протокола се описва вида. количеството на доставените артикули и тяхното
съответствие с предложението на Изпълнителя.

В случай, че при подписването на приемо-преладателння протокол за приемане на
доставените артикули Възложителят установи, чс те не отговарят на предварително
договорения вид и/или има отклонения в качеството и/или количеството на стоките.
Възложителят може да иска незабавно замяната на несъответстващите артикули с нови,
доставка на липсващи артикули за сметка на Изпълнителя. Възложителят подписва приемо-
предавателния протокол само при условие, че всички доставени артикули от отговарят изцяло
на предложението на Изпълнителя.

XI. ЦEНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Предлаганата цена от участниците следва да се представя в левове, без включен ДДС. В
общата стойност трябва да бъдат включени стойността на предлаганите учебници и учебни
помагала, опаковката и маркировката имтранспортните разходи, товаро-разтоварни разходи,
данъци, такси и всички други разходи за изпълнение предмета на поръчката, съгласно
техническите изисквания на Възложителя за предлаганите учебници и учебни материали.

Начина на плащане се урежда с договора след провеждане на договаряне с участниците.

XII.РЕКЛАМАЦИИ

В случай на констатирани отклонения от съдържанието, дефектни количества или други
установени скрити недостатъци Възложителят има право да поиска замяна на негодните или с
недостатъци екземпляри с такива, отговаряши на уговорените изисквания, изпълнителят е
длъжен да представи учебниците и учебните помагала без дефекти и отклонения в
петнадесетдневен срок от съобщението на Възложителя. Рскламационният срок за количество е



момента на приемане иа стоката, а за качество - до 7 седем работни дни след приемането.

Директор: ..........................
    (Димитър Митев)


