
 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6788/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       „Просвета-София“ АД 
(Кандидат- наименование) 

1618 гр. София,  

ул. „Любляна” № 11 

тел. 0886857094 

e-mail: marketing@prosveta.bg 
 (Адрес,телефон, електронна поща) 
Дора Маринкева                                                                                                                             

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – учебници и учебни тетрадки за 1. клас 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 



 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  __________П________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6789/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       СД „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-ие“ 
(Кандидат- наименование) 

1408 гр. София, п.к.82 

тел.: 02/944 65 47 

e-mail: pedagog6@yahoo.com 

           info@pedagog6.com 
(Адрес,телефон, електронна поща) 
Светла Луизова                                                                                                                             

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 



 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ________П__________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6790/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       „БГ Учебник“  ЕООД 
(Кандидат- наименование) 

гр. София, Ж.К. Дружба 2, бл. 408, вх. А, ет. 

7, ап. 21 

тел. 0877 177 387 

e-mail: press@bguchebnik.com  

(Адрес,телефон, електронна поща) 
Марина Димитрова                                                                                                                            

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

mailto:press@bguchebnik.com


 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _________П_________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6791/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       „Анубис-Булвест“ ООД 
(Кандидат- наименование) 

ул. "Никола Тесла" 5, сграда BSR II, ет. 4 

1574 гр. София 

тел.: 02/944 16 43 

        02/944 35 03 

e-mail: marketing@anubis-bulvest.com 

Маргарита Великова                                                                                                                             

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – учебници и учебни тетрадки за 3. клас 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 



 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _________П_________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6792/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       „Нова Звезда 2000“  ЕООД 
(Кандидат- наименование) 

гр. София, ул.Река Осъм №3 

тел. 0895 770 786 

e-mail: info@novazvezda.com  

(Адрес,телефон, електронна поща) 
Радослава Люцканова                                                                                                                            

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 



 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _________П_________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6793/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       „Express Publishing“ АД 
(Кандидат- наименование) 

4270 гр. Първомай, ул. "Кочо Честименски" 

№ 1А 

тел. 0888 66 27 29 

e-mail: expresspublishingbg@gmail.com 

(Адрес,телефон, електронна поща) 
Станимир Пенев                                                                                                                             

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – учебници и учебни тетрадки за 3. клас  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 



 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  _______П___________ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 
 

 

 
 

 

 
 



 

 
 

София, ул. „Генерал Суворов” 36, e-mail: 2sou.sofia@gmail.com, тел. +3592-955-62-52, факс +3592-856-71-79 

 

Изх.№ 6794/25.07.2018 г. 

 

ДО  

 

       Издателство «Бит и техника» ООД 
(Кандидат- наименование) 

9009 гр. Варна 

ул. „Капитан Райчо Николов“ № 101 

тел.: 052/ 36-32-74 

e-mail: izdatelstvo@bma-group.eu 
(Адрес,телефон, електронна поща) 
Бояна Банкова                                                                                                                             

(Лице за контакт) 

 

 

П О К А Н А 

за участие в процедура на покана до определени лица  

за възлагане на обществена поръчка 

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 
 На основание  чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки и Заповед №РД 09-

677/25.07.2018 година на директора на 2. СУ «Акад. Емилиян Станев» за откриване на процедура на 

покана до определени лица за възлагане на обществена поръчка с предмет : ДОСТАВКА НА 

УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЪРВИ, ТРЕТИ И СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА, Ви отправям покана за участие  

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – учебници и учебни тетрадки за 7. клас  

 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 

представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика да има 

посочени адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес и обособените позиции, за които се 

кандидатства. Офертата следва да съдържа: 

- заявление за участие с административни данни на участника по образец; 

- декларация по чл.54, ал.1 от Закона за обществените поръчки по образец; 

- декларация по чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП; 



 

- декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните  

от тях лица и техните действителни собственици; 

- ценово предложение. 

 

При подписване на договора за изпълнение на обществената поръчка, участника, определен за 

изпълнител, е длъжен да предостави следните документи: 

- свидетелство за съдимост на лицата по чл.54, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по седалище на 

участника за липса на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл.162, ал.2, т.1 от ДОПК и лихвите към тях, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участника е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задължението или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила. 

 

Място на изпълнение на поръчката – гр. София, ул. Ген. Суворов №36, сградата на 2. СУ „Акад. 

Емилиян Станев“, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Срок на изпълнение на поръчката – не по-късно от 10.09.2018 година /първоначално заявено 

количество/. Всички останали заявки следва да се изпълняват най-късно в едномесечен срок от 

получаването им от Изпълнителя. 

 

Предлаганата цена е определена във формуляр – заявка на издателството. 

 

Условия и начин на плащане - плащанията се извършват по банков път. 

 

Моля, в срок до 27.07.2018 година да представите необходимите документи на следния адрес – гр. 

София-1618, ул. «Ген Суворов» № 36, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 ч. 

 

Лице за контакт: Виолета Кълвачева 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  ___________П_______ 

                              

                                  Лилия Торньова – директор 
 

 
 

 

 

 


