
96. СУ “Лев Николаевич Толстой“
гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ Ме 1;

тел: 0876 77 13 08 , ме: ммм. 9650и.сот; е-та!: зоц 96Фару.Ба

ЗАПОВЕД

На основание чл. 79, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки, чл. 64 от
ППЗОПи Заповед Ме РДО9-164/25.01.2022 г. на министъра на образованието и науката,
с която е утвърден списък на учебниците и учебните комплекти, който може да се
използват в системата на предучилищното и училищно образование за учебната
2022/2023 година

Т. ОТКРИВАМ:

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 Т,

ТУ и У клас на 96. СУ „Лев Николаевич Толстой“ за учебната 2022/2023 година.

1. Правно и фактическо основание за откриване на процедурата по чл. 79, ал. 1,

т. 3 от ЗОП, 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, ал. 1, т. 3 от
ЗОП, по обособени позиции.

3. Прогнозна стойност на обществената поръчка- 18408.00 лева без ДДС.
4. Лица до които се изпраща покана за участие в процедура на договаряне без

обявление:
- обособена позиция Ме 1, на стойност 14435.00 лева без ДДС - „Просвета-

София“ АД, със седалищеи адрес на управление гр. София 1618, кв. Овча
купел, ул. „Земеделска“ Мо 2, представлявано от Йоана Колева Томова;

- обособена позиция Мо 2, на стойност 3973.00 лева без ДДС - „Бит и
техника“ ООД, със седалище и адрес на управление гр. Варна 9009, ул.
„Капитан Райчо Николов“ Ме 101, представлявано от Валентин Ананиев
Георгиев.

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

П. ОДОБРЯВАМ:

1. Решението, документацията и поканата за участие.



гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ Ме 1;

тел: 0876 77 13 08 , ме: млм/.9650и.сот; е-та!: зои 96бару.Ба

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 настоящата заповед, от Веселка Микаелян - технически
сътрудник.

Контролът по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.


