
 

 

СУ “ДИМИТЪР ТАЛЕВ” – ГРАД ДОБРИЧ 

Улица “Генерал Георги Попов” №16, тел.: 690-390; 

e-mail: dtalev@mail.bg; web: http://www.sou-dtalev.info 
 

АОП № 9097187 

ИНФОРМАЦИЯ 
За публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

СУ „Димитър Талев”,гр. Добрич, ул. „Ген. Г. Попов” 16. 

ДИРЕКТОР: Весела  Панчева Стоянова,  България  9300, гр. Добрич, 

Тел.: 058 690 390, e-mail: dtalev@mail.bg 

Лице за контакти:  Веселин Иванов Димитров - ЗДАСД 

Тел.: 058 690 390, моб. телефон: 0879/441 797 

Интернет адрес/и: 

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя:www.sou-dtalev.info 

Адрес на профила на купувача:http://www.sou-dtalev.info 

Парт.ном. 1656 

Изх.ном: РД 14-171/16.03.20г. 

КОМЕНТАР НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Възлагане на обществена поръчка по чл.20 ал.3 т.2 от ЗОП с обект „Доставка“ и предмет         

„Доставка на учебници и учебни помагала за СУ "Димитър Талев" гр. Добрич. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

Предмет на настоящата поръчка е: Избор на изпълнител за „Доставка на учебници и учебни 

помагала за безвъзмездно ползване от учениците от I до VII клас в СУ "Д. Талев"  

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК(CPV): 

22112000 

КОД ОПИСАНИЕ: 

Учебници и учебни помагала. 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

Обособена позиция № 1:          1 клас: Български език и литература – Буквар, Читанка и учебни 

тетрадки. Математика – учебник и учебни тетрадки. Околен свят– учебник и тетрадка. Музика – 

учебник. 2 клас: Математика – учебник и учебни тетрадки. Околен свят– учебник и тетрадка. 3 

клас:  Учебни тетрадки по Български език и литература, Математика, Околен свят и Човек и 

природа. 4 клас:  Учебни тетрадки по Български език и литература, АЕ и Човек и природа. 5 клас: 

Български език,  литература, АЕ, Човек и природа, Музика, Изобр. изкуство. 6 клас: Български 

език,  литература, АЕ, Човек и природа, Музика, Изобр. изкуство. 7 клас: Български език,  

литература, АЕ, Биология и ЗО, Физика, Изобр. изкуство. 

Обособена позиция № 2:               1 клас: Изобр. изкуство – учебник. Технологии и предпр.– 

учебник и албум. 2 клас:  Изобразително изкуство – учебник. Технологии и предпр.– учебник и 

албум. 3 клас: Албум ТП. 4 клас:  Албум ТП. 5 клас – Технологии и предпр.– учебник. 6 клас – 

Технологии и предпр.– учебник 7 клас – Технологии и предприемачество– учебник 

Обособена позиция № 3:               2 клас: Български език, Читанка и учебни тетрадки. 

Музика – учебник. 4 клас: Учебни тетрадки по Математика и Човек и природа. 5 клас; 

Информационни технологии; География и икономика; История; 6 клас; Информационни 

технологии; География и икономика; История; 7 клас: Музика, Информационни технологии; 

География и икономика; История. 

Обособена позиция № 4:   2 клас: Английски език – учебник и учебна тетрадка.  4 клас: 

Английски език –учебна тетрадка. 

Обособена позиция № 5:    4 клас: Учебна тетрадка по компютърно моделиране. 

Обособена позиция № 6:    5 клас: Математика. 6 клас : Математика. 7 клас : Математика.  

Обособена позиция № 7:    7 клас: Химия и ООС. 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

Прогнозната максимална стойност на поръчката възлиза на 37 951. 16лв. с ДДС с ДДС 
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 (тридесет и седем хиляди деветстотин и петдесет и един лв., 16) с ДДС  

31625.97 без ДДС 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Основна сграда на СУ „Димитър Талев”,гр. Добрич, ул. „Ген. Г. Попов” 16.  

NUTS:   BG 332 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА:  

1. Участниците в процедурата да подготвят своите оферти в съответствие с изискванията на 

Постановление №79 на МС от 13.04.2016 г, на база Заповеди № РД 09-49/20.01.2020г. на 

Министъра на образованието и науката за утвърждаване на списък на одобрените учебници. 

2. Всяка оферта трябва да бъде поставена в плик, непрозрачен, чийто цялост не е нарушена, заедно 

със необходимата придружаваща документация. 

3. Участниците следва да представят следните документи:  Приложения: 

- Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата  Образец № 1 

- Представяне на участника  Oбразец № 2 

- Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка; - 

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП  Образец № 3 

- Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП  Образец № 4 

- Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 о ЗОП – по Образец №6 Образец № 5 

- Техническо предложение - по заявките към издателствата;  Образец № 6 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и 

осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд  Образец № 7 

- Заявка - Ценова оферта – електронен вариант. 

-  Примерен договор – електронен вариант.  

* Публикуването на Договор и Заявка в сайта на издателството се приема за изпълнено 

условието за представянето им. 

Разглеждането и оценяването на постъпилите оферти се извършва от длъжностни лица, 

определени със заповед на Директора на СУ „Д. Талев”. Оценяването на офертите ще се извърши 

съгласно методиката за оценяване и класиране, посочена в настоящата документация. 

В случай, че участникът не отговаря на условията, посочени в покана и документацията, неговата 

оферта не може да бъде разглеждана. Договор се сключва със кандидатът обявен за спечелил 

процедурата след представяне на следните документи: 

1. Удостоверение за актуално състояние; 

2. Свидетелство за съдимост; 

3. Липса на задължения към НАП; 

4. Липса на задължения към Община по регистрация, 

КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Избор от педагогическия колектив на СУ «Д. Талев» на одобрени от МОН учебници и учебни 

помагала с решение на Педагогически съвет. 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

23/03/2020    16:00 

МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

СУ «Д. ТАЛЕВ» Офиса на касиер-домакина. 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

На интернет адреса на училището, профил на купувача, лице за контакти или чрез електронна 

поща. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

23/03/2020    

 

 

Директор: Подпис                                           

/Весела Панчева Стоянова/                                     

 

 

 


