
Изх. № 396/08.04.2020г.                                           До 

                                                                                   издателство „БГ Учебник“ 

 

 

ПОКАНА 

 

по чл. 191, ал. 1, т. 2 ЗОП 

 

Уважаеми дами и господа,  

 

145 ОУ „Симеон Радев“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез изпрщане на 

покана до определени лица, с предмет:  „Доставка на учебници и учебни помагала за 

безвъзмездно ползване от учениците в 145 ОУ „Симеон Радев“-гр. София за учебната 

2020/21г., по обособени позиции: Обособена позиция: 1 Учебници и учебни помагала от 

издателство „Рива“; Обособена позиция: 2 Учебници и учебни помагала на издателство 

„Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“;  

Обособена позиция: 3 Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета – София“ АД; 

Обособена позиция: 4 Учебници и учебни помагала на издателство „Просвета плюс“; 

Обособена позиция: 5 Учебници и учебни помагала на издателство „Бит и Техника“-Варна; 

Обособена позиция: 6 Учебници и учебни помагала на издателство „БГ Учебник“; 

Обособена позиция: 7 Учебници и учебни помагала на издателство „Клет България“ ООД; 

Обособена позиция: 8 Учебници и учебни помагала на издателство „Пиърсън Едюкейшън 

Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД 

 

 

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 ЗОП, в качеството си на възложител по смисъла на ЗОП, Ви 

отправяме покана за участие в обществена поръчка по обособена позиция 6: Учебници и учебни 

помагала от издателство „БГ учебник“, която ще се проведе на 23.04.2020г., от 13.00ч.,  в 

сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“-гр. София, на адрес: гр. София, ж.к, „Младост 1“ ул. 

„Ресен“ № 1. 

 

1/ Място и срок за подаване на предложение за участие: 

Офертите се приемат в 145 ОУ „Симеон Радев“ всеки делничен ден от 08.04.2020г. до 

22.04.2020г. 

2/ Срок за изпълнение на поръчката: 7 /седем/ дни от подписване на договора, но не по-късно от 

04.09.2020г. 

3/ Място за изпълнение а поръчката: 145 ОУ „Симеон Радев“-гр. София, ж.к. „Младост-1“, ул. 

„Ресен“ № 1 

4/ Прогнозна стойност на обособена позиция 6: 4184.62лева с ДДС. 

 

Изискванията за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и образци на 

документите се съдържат в документация за участие. 

 

Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 145 ОУ 

„Симеон Радев“ в профила на купувача. 

 

 

                                                Директор на 145 ОУ „Симеон Радев“: 

                                                                                                   /Антоанета Михайлова/. 


