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Даниела Борисова – директор на 133 СУ „А.С. Пушкин“
Дата на утвърждаване: ……………………г.

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
чрез покана до определени лица
Предмет:

Доставка на учебници, учебни комплекти и електронно четими варианти
на учебници за безвъзмездно ползване от учениците на 133 СУ
"А.С.Пушкин" за учебната 2020/2021г. по обособенни позиции:
Обособена позиция № 1: Учебници и учебни тетрадки от издателство
„Просвета-София“ АД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя:
Учебници и учебни тетрадки за втори клас – 98 броя:
Учебни тетрадки за трети клас – 99 броя:
Учебни тетрадки за четвърти клас – 100 броя:
Учебници за пети клас – 110 броя:
Учебници за шести клас – 104 броя:
Учебници за седми клас – 10 броя:
С прогнозна стойност 27 752,55 лева без ДДС
Обособена позиция № 2: Учебници и учебни тетрадки от издателство
„Просвета Плюс“ ЕООД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя:
Учебници и учебни тетрадки за втори клас – 98 броя:
Учебници за пети клас – 110 броя:
Учебници за шести клас – 104 броя:
Учебници за седми клас – 10 броя:
С прогнозна стойност 7 909,83без ДДС.
Обособена позиция № 3 Учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“
ООД
Учебници за пети клас – 110 броя:
Учебници за шести клас – 104 броя:
Учебници за седми клас – 10 броя:
С прогнозна стойност 4198,60 лева без ДДС
Обособена позиция № 4: Учебници и учебни тетрадки издателство „ Бит и
техника“ ООД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя:
Албум за трети клас – 99 броя:
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Албум за четвърти клас – 100 броя:
Учебници за пети клас – 110 броя:
Учебници за шести клас – 104 броя:
Учебници за седми клас – 10 броя:
С прогнозна стойност 2 712,35 лева без ДДС.
Обособена позиция № 5: Учебници от издателство „БГ Учебник“ ЕООД
Учебници за пети клас – 110 броя:
Учебници за шести клас – 104 броя:
Учебници за седми клас – 10 броя:
С прогнозна стойност 2 895,27 без ДДС.
Обособена позиция № 6 учебници от издателство „Даниела УбеноваДаниела Биланска“ ЕТ
Учебници за шести клас – 104 броя;
С прогнозна стойност 1 060,80 лева без ДДС.
Прогнозна обща стойност на поръчката: 46 479,40 лв. (четиридесет и
шест хиляди, четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет
стотинки) без ДДС.
София, 2020г
РАЗДЕЛ І: Пълно описание на поръчката и технически спецификации
I.
Пълно описание на поръчката
133 СУ обявява процедура за избор на изпълнител чрез покана до определени лица,
попадаща в хипотезата на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет: „Доставка на учебници,
учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване от
учениците на 133 СУ "А.С.Пушкин" за учебната 2020/2021г.“ по обособенни позиции:
Обособена позиция № 1: Учебници и учебни тетрадки от издателство „ПросветаСофия“ АД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя; Учебници и учебни тетрадки за
втори клас – 98 броя; Учебни тетрадки за трети клас – 99 броя; Учебни тетрадки за
четвърти клас – 100 броя; Учебници за пети клас – 110 броя; Учебници за шести клас –
104 броя; Учебници за седми клас – 10 броя; С прогнозна стойност 27 752,55 лева без ДДС
Обособена позиция № 2: Учебници и учебни тетрадки от издателство „Просвета Плюс“
ЕООД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя; Учебници и учебни тетрадки за втори
клас – 98 броя; Учебници за пети клас – 110 броя; Учебници за шести клас – 104 броя;
Учебници за седми клас – 10 броя; С прогнозна стойност 7 909,83без ДДС.
Обособена позиция № 3 Учебници от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
Учебници за пети клас – 110 броя; Учебници за шести клас – 104 броя; Учебници за седми
клас – 10 броя; С прогнозна стойност 4198,60 лева без ДДС
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Обособена позиция № 4: Учебници и учебни тетрадки издателство „ Бит и техника“
ООД
Учебници и учебни тетрадки за първи клас – 96 броя; Албум за трети клас – 99 броя:
Албум за четвърти клас – 100 броя; Учебници за пети клас – 110 броя; Учебници за шести
клас – 104 броя; Учебници за седми клас – 10 броя; С прогнозна стойност 2 712,35 лева без
ДДС.
Обособена позиция № 5: Учебници от издателство „БГ Учебник“ ЕООД
Учебници за пети клас – 110 броя; Учебници за шести клас – 104 броя; Учебници за седми
клас – 10 броя; С прогнозна стойност 2 895,27 без ДДС.
Обособена позиция № 6 учебници от издателство „Даниела Убенова-Даниела
Биланска“ ЕТ
Учебници за шести клас – 104 броя; С прогнозна стойност 1 060,80 лева без ДДС.
Прогнозна стойност на поръчката: 46 479,40 лв. (четиридесет и шест хиляди,
четиристотин седемдесет и девет лева и четиридесет стотинки) без ДДС.
Правно основание за провеждане на поръчката: чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, във вр. с
чл.20, ал. 3, пр. 1-во, т. 2 от ЗОП.
Мотиви за избор на реда за провеждане на настоящата обществена поръчка:
Мотивите за избор на тази процедура за възлагането на обществената поръчка се
основават на това, че на друго лице възлагането е невъзможно поради наличие на
авторски или други права на интелектуалната собственост, или на изключителни права,
придобити по силата на закон или на административен акт, както и когато естеството на
доставката или услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които
не се дължат на възложителя.
Съгласно чл. 160, ал. 2, ал. 4 и чл. 162, от Закона за предучилищното и училищното
образование, Министърът на образованието и науката утвърждава списък на
познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, които мога да бъдат използвани
в системата на училищното и предучилищното образование за всяка учебна година. Със
Заповед № РД09- 48/13.01.2020г. минис0търът на образованието и науката е утвърдил
списък на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти, които може да се
използват в системата на предучилищното и училищното образование през учебната
2020/2021 година., както и съответните образци на заявки за учебници, учебни комплекти
и учебни помагала.
Съгласно чл. 164, ал.1, ал. 2 и ал. 3 от ЗПУО учебниците и учебните помагала, които се
предоставят за безвъзмездно ползване на учениците, се избират от учителите, които
преподават по учебния предмет в съответния етап от степента на образование в дадено
училище, след съгласуване с обществения съвет. В съответствие с посочените законови
изисквания е направен избор на учебници и учебни помагала за учебната 2020/2021 г.,
съгласуван със Становище от Обществения съвет при 133 СУ „А. С. Пушкин“, гр. София,
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съгласно което са избрани и следва да се доставят учебници, учебни помагала и
електронно четими варианти на учебници за учениците от училището.
Предвид горното изборът на конкретните учебници, респективно учебни помагала и
електронно четими варианти на учебници е извършен при спазване на всички законови
изисквания. Поканените участници притежават авторски и изключителни права на
издаване и разпространение на конкретните учебници, респективно учебни помагала и
електронно четими варианти на учебници – предмет на настоящата поръчка.
Предвид гореизложеното провеждането на друг вид процедура по реда на ЗОП би довело
до нарушаване на авторски и други права на интелектуална собственост или на
изключителни права, придобити по силата на закон или на административен акт, както и
до нарушаване правото на отделните преподаватели да избират конкретните учебници,
респективно учебни помагала и електронно четими варианти на учебници, по които ще
преподават през съответната година.
1. Предмет на поръчката – Настоящата поръчка е с предмет: „Доставка на учебници,
учебни комплекти и електронно четими варианти на учебници за безвъзмездно ползване
от учениците на 133 СУ "А.С.Пушкин" за учебната 2020/2021г.“ разделена на обособени
позиции, подробно описани по – горе.
Изпълнението на поръчката следва да бъде реализирано при стриктно спазване на всички
приложими норми, регламентиращи дейностите, включени в доставката – предмет на
поръчката.
Учебниците, учебните комплекти и електронно четимите варианти на учебници трябва да
съответстват на утвърдените и одобрени от МОН списъци с учебници, учебни помагала и
познавателни книжки, които ще се ползват през учебната 2020/2021г.
Изисквания към учебниците и учебните помагала:
Изпълнението на доставката трябва да бъде в съответствие с изискванията на действащата
нормативна уредба относно отпечатването и разпространението на учебници, учебни
помагала и познавателни книжки. Доставените стоки следва да бъдат нови, неупотребявани
и надлежно окомплектувани.
Учебниците са подробно описани в техническата спецификация.
2. Срок на изпълнение на поръчката: не по - късно от 04. 09. 2020г.
3. Място на изпълнение на поръчката: гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ №1,
133 СУ „А. С. Пушкин“.
II. Техническа спецификация за изпълнение

Участник в настоящата обществена поръчка следва да притежава авторски права
и/или изключителни права и/или еквивалентни за разпространение на конкретните
учебници, респективно учебни помагала и електронно четими варианти на учебници,
предмет на поръчката по обособени позиции както следва:
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Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“АД :
№

Клас

1

1

2

Учебник/Учебно помагало

Печатни

ЕУ

Буквар, Р. Танкова и Ц. Дулев

96

96

1

Читанка, Р. Танкова

96

96

3

1

Учебна тетрадка № 1 по писане (за предбуквения етап), Р. Танкова

96

4

1

Учебна тетрадка № 2 по писане (за буквения етап), Е. Чернева и В.
Иванова

96

5

1

Учебна тетрадка по български език (за следбуквения етап), Р. Танкова
и колектив

96

6

1

Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

96

7

1

Учебна тетрадка № 1, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

96

8

1

Учебна тетрадка № 2, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

96

9

1

Околен свят, Л. Найденова и колектив

96

10

1

Учебна тетрадка по околен свят, Л. Найденова и колектив

96

11

2

Български език, Р. Танкова и колектив

98

98

12

2

Читанка, Р. Танкова и Ц. Дулев

98

98

13

2

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. Танкова и колектив.

98

14

2

Учебна тетрадка по български език № 2, Р. Танкова

98

15

2

Учебна тетрадка към читанка, Р. Танкова и колектив

98

16

2

Руски език „Матрëшка“ , А. Деянова-Атанасова и колектив

98

17

2

Учебна тетрадка по руски език„Матрëшка“ , А. Деянова-Атанасова и
колектив

98

18

2

Математика, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

98

19

2

Учебна тетрадка по математика № 1, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

98

20

2

Учебна тетрадка по математика № 2, Ю. Гарчева и А. Манова-Мунтова

98

21

2

Околен свят, Л. Зафирова и С. Лазарова

98

22

2

Учебна тетрадка по околен свят, Л. Зафирова и С. Лазарова

98

23

2

Технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова

98

24

2

Албум по технологии и предприемачество, Г. Иванов и А. Калинова

98

25

3

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. Танкова и колектив

99

26

3

Учебна тетрадка по български език № 2, Р. Танкова

99

5

96

96

98

98

98

98

27

3

Учебна тетрадка към читанката, Р. Танкова и колектив

99

28

3

Учебна тетрадка по руски език „Матрëшка“, А. Деянова-Атанасова и
А. Радкова

99

29

3

Учебна тетрадка по математика № 1, Ю. Гарчева и Анг. МановаМунтова

99

30

3

Учебна тетрадка по математика № 2, Ю. Гарчева и Анг. МановаМунтова

99

31

3

Учебна тетрадка по човекът и обществото, П. Първанова и колектив

99

32

3

Учебна тетрадка по човекът и природата, Л. Зафирова и Сн. Лазарова

99

33

4

Учебна тетрадка по български език № 1, Р. Танкова и колектив

100

34

4

Учебна тетрадка по български език № 2, Р. Танкова

100

35

4

Учебна тетрадка към читанката, Р. Танкова и Ст. Мушакова

100

36

4

Учебна тетрадка по руски език „Матрëшка“, А. Деянова-Атанасова и
А. Радкова

100

37

4

Учебна тетрадка по математика № 1, Ю. Гарчева и Анг. МановаМунтова

100

38

4

Учебна тетрадка по математика № 2, Ю. Гарчева и Анг. МановаМунтова

100

39

4

Учебна тетрадка по компютърно моделиране, Д. Дурева-Тупарова и
колектив

100

40

4

Учебна тетрадка по човекът и обществото, П. Първанова и колектив

100

41

4

Учебна тетрадка по човекът и природата, Л. Зафирова и колектив

100

42

5

Руски език “Матрëшка“ , А. Деянова-Атанасова

110

110

43

5

История и цивилизации, Т. Леков и колектив

6

6

44

5

Човекът и природата, М. Гайдарова и колектив

110

110

45

5

Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив

110

110

46

5

Музика, В. Сотирова и колектив

110

110

47

6

Руски език “Матрëшка“ , А. Деянова-Атанасова

104

104

48

6

История и цивилизации, П. Павлов и колектив

104

104

49

6

Човекът и природата, М. Гайдарова и колектив

104

104

50

6

Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив

104

104

51

6

Музика, В. Сотирова и колектив

104

104

52

7

Руски език “Матрëшка“ , А. Деянова-Атанасова

10

10

53

7

История и цивилизации, Р. Гаврилова и колектив

10

10

54

7

Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив

10

10
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55

7

Музика, В. Сотирова и колектив

10

10

Обособена позиция 2: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ЕООД :
№

Клас

1

1

2

Учебник/Учебно помагало

Печатни

ЕУ

Музика, Г. Калоферова и колектив

96

96

1

Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив

96

96

3

2

Музика, Г. Калоферова и колектив

98

98

4

2

Изобразително изкуство, П. Цанев и колектив

98

98

5

5

Математика, Ю. Нинова и колектив

110

110

6

5

География и икономика, Л. Цанкова и колектив

110

110

7

6

Математика, Ю. Нинова и колектив

104

104

8

6

География и икономика, Л. Цанкова и колектив

104

104

9

7

Математика, Ю. Нинова и колектив

10

10

10

7

География и икономика, Л. Цанкова и колектив

10

10

Обособена позиция 3: Учебници и учебни помагала от издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД
№

Клас

1

5

2

Учебник/Учебно помагало

Печатни

ЕУ

Литература, К. Протохристова и колектив

110

110

5

Информационни технологии, Г. Момчева-Гърдева и колектив

110

110

3

6

Литература, К. Протохристова и колектив

104

104

4

7

Физика и астрономия, М. Максимов и Г. Русева

10

10

5

7

Химия и опазване на околната среда, М. Костадинов и колектив

10

10

6

7

Биология и здравно образование, Вл. Овчаров и колектив

10

10

Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и техника“ООД
№

Клас

1

1

2

Учебник/Учебно помагало

Печатни

ЕУ

Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

96

96

1

Албум по технологии и предприемачество за I клас, Т. Николова и
колектив

96

3

3

Албум по технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

99

4

4

Албум по технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

100

5

5

Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

110

7

110

6

6

Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

104

104

7

7

Технологии и предприемачество, Т. Николова и колектив

10

10

Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „БГ УЧЕБНИК“
№

Клас

1

5

2

Учебник/Учебно помагало

Печатни

ЕУ

Български език, И. Инев и колектив

110

110

6

Български език, И. Инев и колектив

104

104

3

7

Български език, И. Инев и колектив

10

10

4

7

Литература, И. Инев и колектив

10

10

Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Даниела Убенова-Даниела
Биланска“ ЕТ
№

Клас

1

6

Учебник/Учебно помагало
Информационни технологии, В. Маринова

Печатни

ЕУ

104

104

Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем. Възложителят ще
заплаща само възложените за доставяне и доставените количества.
Изпълнителят следва да започне изпълнението на изрично възложените му доставки, в
количествата, посочени от възложителя, след сключване на договор за изпълнение на
поръчката, в който ще бъдат посочени количествата на учебници, учебни комплекти и
електронно четими варианти на учебници, в зависимост от необходимостта на
възложителя. Разплащанията ще се извършват съгласно проекта на договор, за всяка
доставка, като ще бъдат заплащани само изрично посочените количества учебници, учебни
комплекти и електронно четими варианти на учебници.
РАЗДЕЛ ІI: Условия, на които трябва да отговарят участниците. Доказване.
Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право
да изпълнява услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено (чл.
10, ал. 1 от ЗОП).
С оглед предоставената му правна възможност в чл. 10, ал. 2 от ЗОП възложителят не
поставя изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за
изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица.
Договорът за обществена поръчка се сключва след като участникът, определен за
изпълнител, представи пред възложителя заверено копие на удостоверение за данъчна
регистрация и регистрация в Регистър БУЛСТАТ на създаденото обединение или
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еквивалентни документи, съгласно законодателството на държавата, в която обединението
е установено.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на
обединението сключват споразумение (или друг документ, от което да е видно създаването
на обединението), в което следва да са предвидени: правата и задълженията на членовете
на обединението; разпределението на отговорностите и дейностите, които ще изпълнява
всеки член на обединението.
В случай на участник, който е обединение, в офертата се представя договор за
обединение за изпълнение на настоящата поръчка в оригинал, с нотариална заверка на
подписите, който съдържа клаузи, че:
• Всички членове на обединението са отговорни, заедно, поотделно и солидарно, по
закон за изпълнението на договора;
• Всички членове на обединението избират и определят едно лице, което да управлява
и представлява същото;
• Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора.
• Не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
В случай, че обединението не е създадено специално за участие в настоящата
обществена поръчка, следва да бъде представен и анекс към първоначално сключения
договор, който да съответства на изискванията на възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
Изисквания за личното състояние:
Оферта не може да подаде и възложителят ще отстрани участник, по отношение на
който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП. Възложителят ще
отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или
участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към Столична община или общината по седалището участника, или
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако
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е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията; са установени с
акт, който не е влязъл в сила; размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 % от сумата на годишния оборот за
последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал.
3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата
миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или
участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участниците са юридически лица, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се
отнасят за лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП - лицата, които представляват участника,
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, а именно:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1
от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона
или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е
регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
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9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона
за юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
Възложителят ще отстрани от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато
нарушението е установено с акт на компетентен орган;
4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на
договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
5. опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с
отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в
процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Основанията по т. 5 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Възложителя няма да се възползва от предвидената в чл.55, ал.4 от ЗОП възможност и
ще отстрани от участие в процедурата всеки един участник за когото са налице посочените
по-горе обстоятелства.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията
по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП се прилагат за всеки член на обединението. При
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участие на подизпълнители или използване на капацитета на трети лица, по отношение на
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената
поръчка.
Участникът представя следните документи
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП

за

удостоверяване

липсата

на

При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на
обстоятелствата, които са основание за отстраняване със собственоръчно подписани
декларации.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подава
от лицата, които представляват участника, съгласно учредителен акт или от изрично
упълномощено лице. Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията се подава от лице, което може самостоятелно да го представлява.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 , 5 и 6 от ЗОП се
подава от всяко лице от кръга на лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП.
Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и
третите лица, на капацитета на които се е позовал участника по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност, ако има такива.
Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на обстоятелствата за отстраняване, както и относно съответствието с
определените критерии за подбор. Документите се представят и за членовете на
обединението, в случай на участник-обединение, както и за подизпълнителите и третите
лица, ако има такива.
Преди сключване на договор участникът, определен за изпълнител, е длъжен да
представи документи за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,
3 и 6 и чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП, ако възложителят не може да се снабди с тях по служебен
ред.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответните документи, издадени от компетентен орган, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. Когато в същата държава не се издават документи за
посочените обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има
правно значение, съгласно законодателството на съответната държава.
Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията
или достъпът до нея се предоставя на възложителя от компетентния орган по служебен път.
На основание чл. 57 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
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1. Възложителят не поставя изисквания.
Икономическо и финансово състояние:
1. Възложителят не поставя изисквания.
Технически и професионални способности:
1. Възложителят не поставя изисквания.
Други изисквания и условия: няма
РАЗДЕЛ IІI: Изисквания на възложителя и указания за подготовка на
офертата
1.
Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания,
заложени в настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на
предложението.
2. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва
да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата документация, при
спазване на разпоредбите на ЗОП.
3. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички
изисквания и условия, посочени в документацията за участие, при спазване на
разпоредбите на ЗОП и другите нормативни актове, относими към изпълнението на
предмета на поръчката. Неспазването на тези изисквания или поставянето на различни от
тези условия и изисквания от страна на участника може да доведе до отстраняването му от
участие. Участникът се задължава да спазва всички условия, изисквания и стандарти,
които се отнасят до изпълнението на поръчката, както по време на подготовката на
офертата за настоящата обществена поръчка, така и по време на изпълнението на
поръчката.
4. С подаването на оферта участникът се съгласява с всички условия на
възложителя, в това число с определения от него срок на валидност на офертите и с
проекта на договор.
5. Офертата се подава на електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – obr133@mail.bg.
В графта „Относно“ се посочва предмета на обществената поръчка, а в такстовата
информация - наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон или
електронен адрес. Всички документи от подадената оферта следва да бъдат подписани с
елекронен подпис от участниците.
6. Офертите се подават в електронната поща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – obr133@mail.bg
на 133 СУ „А.С.Пушкин“, в срока, указан в поканата за обществена поръчка. Участникът
е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и в срок. При
приемане на офертата ще се получава отговор на посочения от учстника електронен адрес
за кореспонденция като се отбелязват поредният номер, датата и часа на получаването и
посочените данни се записват във входящ регистър, за което ще се изпраща входящия
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номер. Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти,
които са представени след изтичане на крайния.
7. До изтичане на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени,
допълни или оттегли офертата си. Допълването или промяната на офертата трябва да
отговаря на изискванията на възложителя и се подава по начина, определен от него, като в
писмото се изписва „Допълнение/ промяна на оферта с вх. №…“, като изискването за
подписване на всички документи с електронен подпис остава в сила.
8. Офертата задължително се изготвя по приложените образци и задължително
трябва да съдържа следните документи:





Представяне на участника (Образец № 1)
Предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 2)
Ценово предложение (Образец № 3)
Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (Образец № 4)
 Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП, за липса на обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3, 4 , 5 и 6 от ЗОП (Образец № 5)
 Декларация във връзска с обработване на лични данни (Образец № 6)
 Проект на договор за възлагане на обествена поръчка (Образец № 7)
9. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между
редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с
представителни функции и свеж печат. Участниците не могат да изменят съдържанието на
приложените към документацията образци. Документите в офертата се подписват само от
лица с представителни функции или упълномощени за това лица, с представяне на
нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такива функции. Всички документи,
за които се изисква да бъдат заверени от участника, трябва да са заверени с гриф „Вярно с
оригинала” и подпис на лицето/та, които го представляват, съгласно документите за
регистрация. Всяка страница от офертата се номерира последователно.
10. Офертата и приложенията към нея се представят на български език. Ако в
предложението са включени документи на чужд език, същите трябва да са придружени и с
превод на български език, в случай, че попадат в обхвата на член 56 от ЗОП. В случай, че
липсва превод на представените документи същите няма да се вземат под внимание при
извършването на подбора на участниците и допускането им до оценка.
11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към
личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника,
като изисква да отстрани непълнотите или несъответствията в срок 3 работни дни.
12. Преди сключване на договора участникът следва да представи доказателства, че
притежава авторски права или изключителни права за разпространение на учебниците и
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учебните помагала, предмет на поръчката.
Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана
със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд от
следните институции:
-Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
-Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
-Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 02/ 8119 443
Изпълнителна агенция „ Главнаинспекция по труда”:
София 1000, бул. Дондуков No3, тел.:02 8101759; 0700 17670.
13. Място и срок за подаване на предложенията за участие: Офертите се
приемат в деловодството всеки делничен ден от 08.30 часа на 01.04.2020г. до 17.00 часа
на10.04.2020г. (включително).
14. Дата и място на разглеждане на предложенията: Постъпилите предложения
ще бъдат отворени в 11.00ч. на 13.04.2019г. в заседателната зала на сградата 133 СУ „А.
С. Пушкин“ гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ № 1
15. Срок на валидност на офертите: 04. 09. 2020г.
РАЗДЕЛ IV: Критерий за възлагане:
Оценяването и класирането на офертите на участниците се извършва въз основа на
„икономически най-изгодна оферта”. Икономически най-изгодната оферта се определя въз
основа на критерий за възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
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