
ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Г Решение за публикуване

1

| Професионална област, вкоято попада предметът на обществената поръчка
Извън списъка

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Партида
| 4055

Изходящномер
1

отдата

огмартава

РАЗДЕЛ |: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен

М) Наименование и адрес

Официално наименование
96-то СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЛЕВКНИКОЛАЕВИЧ толстой"

Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

Национален регистрационен номер.

000668476

Пощенски адрес.

ж.к. ЛЮЛИН 4.Ке БЕЛОВЕЖДОВ Мел

град

гр.София

кодот
ве България

Г

Пощенски код

1359

Държава,

„България.
Г

Лице:за контакт

ТУЯ5МЕТЕНМА МАМОМА УМ СНЕМА

,

Телефон
;

+359 876771308
| Електронна

пс

поща

маспеуаб5бару.Бад

ОсновенНадрее во:



|

Адрес на профила на купувача (ОА)
пйра//арр.еор.Ьд/риуег/30082

1

1.2) Вид на възложителя
|

|

публичноправна организация

13) Основи дейно

образование
|

РАЗДЕЛ ||: ОТКРИВАНЕ

гола позата ап фарси сатен лиититцинтттчонит НЕИН ЕНААНЕННЕНВ СЕ НиНИИНЕТНИТТНТЕ ИнсвВИИ нЕАСЛНННИЕ
1

Поръчката е вобластите отбрана исигурност По ха" | |

„Не
| Поръчказа социални и друи специфични услуги -

Не

Откривам процедура
По 8 | ми

|
за възлагане на обществена поръчка

пл) Вид на процедурата

Договаряне без предварително обявление

РАЗДЕЛ Ш: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

оси зада са ала ициаасайаастс даа е а Ки , ааатинчсат
Чл. 79, ал. 1, т. ...„ 6. ...от30П

, точка

13е - - Ззестениеи Еа

РАЗДЕЛ М: ПОРЪЧКА

МЛ) Наименование

Доставка на учебниции учебни помагала за нуждите на 96. СУ "Лев Николаевич Толстой" за учебната 2023/2024.

година

| М.2) сссновен СРУкод

80200000

|

1М.3)
Обектна поръчката

Доставки

1.4) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и

изисквания) +
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те. трябва да сета тук.

РА атмее ма

об
таа ее ревее Бале езплета еее ле съумее) 6193 зле Балтата зла бшА мовяагамо мм апамтолнно четими везпианти на



| М.5) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната среда

относно средства от Европейския съюз1.6)

ббпрственета поръчка е във връзка с проект АМ програма, чинанейрана със средства от европейските фондове и програми

Не

1 Мм.7) разделянена
а

обсебени позиция

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

| Да

мМ.8)
Прогнозна стойност на поръчката

) Стойност, без да се включва ддс:

52873

Валута:

, вом

М.9) Продължителностна поръчката
,

Продължителност в дни:

5

ММ.10)  предметътна поръчката се възлага с няколко отделни процедури

, Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ УМ: МОТИВИ

Ема) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)

| (Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

Настоящата процедура се провежда на основание чл.79, ал. 1, т. 3, буква "а"от Закона за обществени
поръчки.Учебниците и учебните помагала представляват обект на авторско право по смисълана чл. 3, ал. 2, т. 3 от

Закон за авторското право и сродните му права. Налице е Заповед РДО9-413/20.02.2023 г. на министъра на
|

образованието и науката, с която е утвърден график за дейностите за осигуряване на учебници и учебни
комплекти за безвъзмездно ползване от учениците за учебната 2023/2024 година - Приложение 1, както и

) издателства на утвърдените от министъра учебници и учебни помагала.

м.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без предварително обявление, договаряне без предварителна покана

за участие,договаряне6без публикуване
г
на обявлен якодоговаряне (когато еп

"Просвета-София" АД, със седалище, гр. София, кв. Овча купел, ул. "Земеделска" 2, представлчвано от Йоана

Колева Томова

РАЗДЕЛ М!: ОДОБРЯВАМ

Габе итоЕ ИаноИ  Ииннавниа И Е 7 ае “ ка -

покана
|

документация/описателен документ

Ул Зу” ТР Зу, АР РЪЕПАТЕН РЕАЛ ААА ЮЗАЯЛлЛТ АСК



1 Мил) Допълнителна информация (когато е приложимо)

Участниците до които се изпраща покана за сключване на договор следва да представят документите по чл. 67, ал.
6 от ЗОП, както и декларация за липсата на об а по чл. 54, ал.1, т. 7, преди подписване на договора.

1

МИ.2) орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Г

Официално наименование
! Комисия за защита на конкуренцията

Национален идентификационен ме(БИЮ

000698612

Пощенски адрес
|

бул. Витоша Ме 18

Град
| София
1 Пощенски код.

:

1000
,

Държава

Република България

Телефон
| +359 29356113

Факс

+359 29807315Еакранк дава -
! деюумодавмобсрс.ЬБа

ГимернетадреСОС йо ТЕ ,

| перУмемем.срс.Ьа

МИ.3) подаване на жалби

; Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
: По реда на чл. 196 и чл. 197 отЗО0П

РАЗДЕЛ УИ!: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

МПА) имеи фамилия:

Цвтелина Вълчева

Мми.2) Длъжност:

Директор на 96. СУ


