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ЗАПОВЕД-РЕШЕНИЕ  

№ 910 /23.04.2020г.
 

        На основание чл. 109, т.1 и т.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и въз основа на 

Протокол от 23.04.2020г. изготвен от комисията, назначена със Заповед №860 / 21.04.2020г. на 

Директора на 145 ОУ „Симеон Радев”, както и цялата документация, събрана в хода на 

провеждането на процедура по чл. 191, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 20, ал.3, т.2, от Закон за 

обществените поръчки. 

                                                       РЕШИХ: 

 

I. На основание чл.108, т.1 от ЗОП, определям за изпълнители на обществена 

поръчка, по реда на ЗОП, 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“, следните участници: 

 

Обособена позиция: 1 Учебници и учебни помагала от издателство: „Рива“ АД ;  

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“ООД 

-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“ 

 

 

Мотиви за решението: Решението се основава на констатациите и мотивите, съдържащи 

се в Протокол от 23.04.2020 г. представен от комисията, назначена със Заповед № 

860/21.04.2020г. на Директора на 145 ОУ „Симеон Радев” и цялата документация, събрана в хода 

на провеждането на откритата със Заповед № 854/08.04.2020г. на Директора на 145 ОУ „Симеон 

Радев” обществена поръчка по чл. 191, ал. 1, т. 2 ЗОП във връзка с чл. 20, ал.3, т.2 от Закон за 

обществените поръчки. Считам, че комисията се е съобразила със спецификата на поръчката, 

добросъвестно е разгледала представените оферти, оценила ги е обективно, съгласно 

http://145oy.com/


предварително зададените условия за участие в обществената поръчка и критерийте за 

оценяване. Комисията законосъобразно е преценила, че офертите относно 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 отговарят в цялост на условията на 

Възложителя, както и не са налице предпоставките за отстраняване на участници по чл. 54 и чл. 

107 от ЗОП и търговците са в състояние да изпълнят поръчката в нейната цялост. 

 

Настоящата заповед да се изпрати на участниците в процедурата, да се сведе до знанието 

на длъжностните лица за сведение и изпълнение и да се качи в Профила на купучвача в сайта на 

145 ОУ „Симеон Радев”, заедно с Протокол от 23.04.2020г. 

                                                                                    

 

 

                                           Подпис: 

Антоанета Михайлова  

Директор на 145 ОУ„Симеон Радев” 
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