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Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000668476

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ж.к. ЛЮЛИН 4 ул. НИКОЛА БЕЛОВЕЖДОВ №.1

Пощенски код:
1359

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

TSVETELINA IVANOVA VALCHEVA



Електронна поща:
valcheva65@abv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://96sou.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/30082

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от I, IV и V kлас в 96, СУ "Лев Николаевич
Толстой" за учебната 2022/2023 година.

II.1.2) Основен CPV код

22000000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Обществената поръчка включва доставка на учебници , учебни помагала и електронно четими варианти на
учебници за нуждите на учениците от 1-ви, 4-ти и 5-ти клас в 96. СУ "Лев Николаевич Толстой"  за учебната
2022/2023 година .

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

22000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Обществената поръчка включва доставка на учебници , учебни помагала и електронно четими варианти на
учебници за нуждите на учениците от 1-ви, 4-ти и 5-ти клас в 96. СУ "Лев Николаевич Толстой"  за учебната
2022/2023 година .

II.2.5) Критерии за възлагане

Цена

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на
Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля, попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Наименование
Доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от I, IV и V kлас в 96, СУ "Лев Николаевич
Толстой" за учебната 2022/2023 година.

Възложена е поръчка/обособена позиция
не

V.1) Информация относно невъзлагане

Поръчката/обособената позиция не е възложена
Не са получени оферти или заявления за участие или всички са били отхвърлени

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България



Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

28-март-2022

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в Официален вестник на Европейския съюз

1. Основания за избор на процедура на договаряне без предварително публикуване на обявление за поръчка в
съответствие с член 32 от Директива 2014/24/ЕС
За услуги/стоки за научноизследователска и развойна дейност при строгите условия, указани в директивата

Осигуряване на доставки, които са котирани и закупени на стокова борса

3. Обяснение

Настоящата процедура се провежда на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "а" от Закона за обществени поръчки.
Мотиви по избора на процедура: 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. 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
РД09-164/25.01.2022 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график на дейностите за
осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2022/2023
година - Приложение 1 от заповедта, както и издателства на утвърдените от министъра учебници и учебни
помагала. С Постановление № 79/13.04.2016 г. на МС за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни
книжки, учебници и учебни комплекти в параграф 2 от преходните и заключителни разпоредби са дадени указания
за осигуряване на учебници учебни помагала за безвъзмездно ползване. С оглед на така дадените указания и чл.
164, ал. 2 от ЗПУО избора на учебници се извършва от педагогическия състав и се съгласува с Обществения
съвет, тези действия са отразени в Протокол № 2001/14.03.2022 г. Възлагането на обществената поръчка на други
лица, би довело до нарушаване на авторските права и други права на интелектуалната собственост или на
изключителни права придобити по силата на закон или административен акт (чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП). Поради
обстоятелството, че учебниците и учебните помагала са утвърдени, както и са оповестени издателствата с
авторски права е целесъобразно с настоящата процедура по договаряне без обявление да бъдат поканени всички
лица притежаващи авторки права за разпространение на учебниците и учебните помагала за 1-ви, 4-ти и 5-ти клас
одобрени от педагогическия състав, по реда и контрола който се осъществява от АОП.


	

