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          145 ОУ ”СИМЕОН РАДЕВ”- РАЙОН  МЛАДОСТ – СОФИЯ 
София; ж.к.“Младост-1 А“, ул.Ресен №1 , 02 877 41 36, 02 875 41 55; oy_145@abv.bg; http://145oy.com/ 

 
 
 

ПРОТОКОЛ 
 

От работата на комисия, назначена със Заповед № 860/21.04.2020г., на директора на 145 
ОУ „Симеон Радев“ за разглеждане и оценяване на получените оферти по реда на възлагане на 
обществена поръчка чрез 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“ 

 
Днес, 23.04.2020г., от 13.00ч., в сградата на 145 ОУ „Симеон Радев“, находяща се на 

адрес:  гр. София, ж.к. „Младост-1“ ул. „Ресен“ № 1, се събра комисия в състав: 
Председател: 
1/ Албена Вълкова, на длъжност: счетоводител 
Членове: 
2/ Магдалена Чиликова, на длъжност: домакин  
3/ Михаил Михайлов Миланов-адвокат; 
 
Председателят на комисията откри заседанието и прочете заповедта на директора за 

назначаване на комисия. 
 
Председателят констатира, че на 08.04.2020г. са изпратени покани до участниците, които 

са обявени и на електронната страница на училището в раздел „Профил на купувача“, 
включително е публикувана и документацията за участие. За краен срок на получаване на 
офертите е определен 22.04.2020г.. В срока за получаване на офертите в деловодството на 
училището са регистрирани следните оферти: 

 
1/ Оферта от 10.04.2020г., 16.27ч., с подател издателство „Клет България“ ООД и 

издателство „Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“за 
обособени позиции № 2 и 7; 

2/ Оферта от 13.04.2020г., 10.30ч., с подател издателство „Пиърсън Едюкейшън 
Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД“, за обособена позиция 8; 

3/ Оферта от 13.04.2020г., 13.00ч., с подател издателство „Просвета – София“ АД и 
„Просвета плюс“ за обособени позиции 3 и 4; 

4/ Оферта от 14.04.2020г., 15.03ч., с подател издателство „Рива“, за обособена позиция 1; 
5/ Оферта от 14.04.2020г., 18.21ч., с подател издателство „Бит и Техника“-Варна за 

обособена позиция 5; 
6/ Оферта от 22.04.2020г., 10.48ч., с подател издателство „БГ Учебник“, за обособена 
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позиция 6. 
 
Преди започване на работата всички членове на комисията попълниха декларации по чл. 

51, ал. 8 ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 ЗОП. 
 
На заседанието на комисията не присъстваха представители на участниците. 
 
Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване: 
 
1/ Оферта от 10.04.2020г., 16.27ч., с подател издателство „Клет България“ ООД и 

издателство „Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“за 
обособени позиции № 2 и 7; 

Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 
ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 

 
2/ Оферта от 13.04.2020г., 10.30ч., с подател издателство „Пиърсън Едюкейшън 

Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД“, за обособена позиция 8; 
Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 

ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 

 
3/ Оферта от 13.04.2020г., 13.00ч., с подател издателство „Просвета – София“ АД и 

„Просвета плюс“ за обособени позиции 3 и 4; 
Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 

ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 

 
4/  Оферта от 14.04.2020г., 15.03ч., с подател издателство „Рива“, за обособена позиция 1; 
Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 

ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 

 
5/ Оферта от 14.04.2020г., 18.21ч., с подател издателство „Бит и Техника“-Варна за 

обособена позиция 5; 
Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 

ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 

 
6/ Оферта от 22.04.2020г., 10.48ч., с подател издателство „БГ Учебник“, за обособена 

позиция 6. 
Комисията оповести съдържанието на представените за участие документи и обяви 

ценовото предложение. Офертата съдържа изискваните в поканата за участие и документацията 
за участие документи. Членовете на комисията подписаха представените документи от 
участника. 
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Комисията продължи своята работа, като извърши проверка на предложенията на 

участниците за съответствието им с изискванията на възложителя, поставени в поканата и 
документация за участие.  

 
Комисията констатира следното: 
 
1/ Оферта от 10.04.2020г., 16.27ч., с подател издателство „Клет България“ ООД и 

издателство „Оксфорд Юнивърсити Прес“, представлявано от ТП „Оксфордски университет“за 
обособени позиции № 2 и 7: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 
подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 8 464,98 лева без ДДС или 10 157,97 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
2/ Оферта от 13.04.2020г., 10.30ч., с подател издателство „Пиърсън Едюкейшън 

Лимитид“, представлявано от „С.А.Н.-ПРО“ ООД“, за обособена позиция 8; 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 

подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 702,15 лева без ДДС или 842,58 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
3/ Оферта от 13.04.2020г., 13.00ч., с подател издателство „Просвета – София“ АД и 

„Просвета плюс“ за обособени позиции 3 и 4; 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 

подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 45988,50 лева без ДДС или 55198,21 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
4/  Оферта от 14.04.2020г., 15.03ч., с подател издателство „Рива“, за обособена позиция 1; 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 

подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
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удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 
Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 

помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 4 146,76 лева без ДДС или 4 976,12 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
5/ Оферта от 1404.2020г., 18.21ч., с подател издателство „Бит и Техника“-Варна за 

обособена позиция 5; 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 

подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 920,50 лева без ДДС или 1 104,60 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
6/ Оферта от 22.04.2020г., 10.48ч., с подател издателство „БГ Учебник“, за обособена 

позиция 6. 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в 

подадената оферта участникът е представил всички изискани в поканата документи, с които 
удостоверява, че отговаря на предварително обявените от възложителя условия. 

Участникът предлага до достави всички изискани от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаната форма и количество. Предлага срок за изпълнение на поръчката не по-
късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 3 487,18 лева без ДДС или 4 184,62 лева с ДДС, която не 
надвишава предварително определената от възложителя прогнозна стойност.  

Въз основа на изложеното комисията констатира, че представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА: 
Въз основа на гореизложеното, комисията предлага на възложителя да сключи договори 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“, с участниците както следва: 

 
Обособена позиция: 1 Учебници и учебни помагала от издателство: „Рива“АД ;  
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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“ 
 
Комисията приключи работа на 23.04.2020г., в 17.45ч. 
 
Приложение: 1/ Пликове с оферти на участниците 6 бр.; 2/ Декларации по чл.103, ал.2 от 

ЗОП - 3 бр.; 
 

Председател: 1. Албена Вълкова  
 
Членове: 

            2. Магдалена Чиликова 

 
 
            3. адв. Михаил Миланов 

 
 
 

 
 


