
Дата: 15.04.2020 г. УТВЪРЖДАВАМ: 
                                                                         Лилия Торньова, 

                                                                                                                                   
                                                                                                                                директор 2. СУ „Акад.Емилиян Станев“ 

 
П Р О Т О К О Л  

От работата на комисията, назначена със Заповед № РД - 09-446/15.04.2020 г. на директора на 2 
СУ „Акад. Емилиян Станев“ за разглеждане и оценяване на получените оферти по реда за възлагане на 
обществена поръчка чрез покана до определени лица с предмет: „Доставка на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване ог учениците в 2 СУ „Акад. Емилиян Станев”- гр. София, за 
учебната 2020/2021 год. по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Бит и Техника“; Обособена позиция 2:Учебници и учебни помагала от издателство ,,БГ 
Учебник“ ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и учебни помагала от издателство „Клет България“; 
Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета София“ АД; Обособена 
позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: 
Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена позиция 8: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Експрес Пъблишинг“. 

Днес, 15.04.2020г. от 11 часа в сградата на 2 СУ „Акад. Емилиян Станев“, находяща се на адрес град София. 
ул. „Ген. Александър В. Суворов“ 36, се събра комисия в състав: 

Председател: адв. Габриела Николова, правоспособен юрист, външно лице 

Членове: 

1. Иван Велков, на длъжност „зам.директор АСД“; 
2. Орхидея Делиева, на длъжност „зам.директор „Учебна дейност“. 

Председателят на комисията откри заседанието и прочете заповедта на Директора за назначаване на 
комсия. 

Председателят на комисията констатира, че на 26.03.2020г. са изпратени покани до участниците, които са 
обявени и на електронната страница на училището в раздел „Профил на купувача“, включително е публикувана и 
документация за участие. За краен срок за получаване па офертите е определен 14.04.2020 г.. В срока за получаване 
на оферти в деловодството на училището са регистрирани следните офертй: 

1. Оферта с входящ № 3058 от 31.03.2020 г. с подател „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за обособена позиция 
№ 3 ; 

2. Оферта с входящ № 3059 от 01.04.2020 г. с подател СД „ПЕДАГОГ 6“ - Делев, Луизова и с- ие“ за 
обособена позиция № 6; 

3. Оферта с входящ № 3060 от 01.04.2020 г. с подател „ЮНИВЪРС“ ЕООД (изключителен 
представител на Издателство „ЕКСПРЕС ПЪБЛИШИНГ“) за обособена позиция № 8; 

4. Оферта с входящ № 3114 от 08.04.2020 г. с подател „АРХИМЕД 2“ ЕООД за обособена позиция № 7; 
5. Оферта с входящ № 3115 от 08.04.2020 г. с подател „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД за обособена позиция 

№ 4; 
6. Оферта с входящ № 3115-1 с подател „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД за обособена позиция 

№5; 



1. Оферта с входящ № 3173 от 14.04.2020 г. с подател „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД та обособена позиция 
№ 1; 

2. Оферта с входящ № 3174 от 14.04.2020г. с подател „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД за обособена позиция № 
2; 

След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ПГ130П, всички членове на 
комисията попълниха декларация по чл. 51, ал. 8 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП. 

На заседанието на Комисията не присъстваха представители на участниците, нито представители на 
средствата на масово осведомяване. 

Комисията пристъпи към отваряне на получените оферти по реда на тяхното постъпване: 

1. Оферта с входящ № 3058 от 31.03.2020 г. с подател „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за обособена позиция 
№ 3: 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

2. Оферта с входящ № 3059 ог 01.04.2020 г. с подател СД „ПЕДАГОГ 6“ - Делев, Луизова и с-ие“ за 
обособена позиция № 6: 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

3. Оферта с входящ № 3060 от 01.04.2020 г. с подател „ЮНИВЪРС“ ЕООД (изключителен представител на 
Издателство „ЕКСПРЕС ПЪБЛИШИНГ“) за обособена позиция № 8 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

4. Оферта с входящ № 3114 от 08.04.2020 г. с подател „АРХИМЕД 2“ ЕООД за обособена позиция Д1> 7 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 
Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 

предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете па комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

5. Оферта с входящ № 3115 от 08.04.2020 г. с подател „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД за обособена позиция № 4 
и „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД за обособена позиция № 5 



Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненаругаена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете па комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

6. Оферта с входящ № 3115-1 от 08.04.2020 г. от „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД за обособена позиция № 5 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

7. Оферта с входящ № 3173 от 14.04.2020 г. с подател „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД за обособена позиция № 
1. 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

8. Оферта с входящ № 3174 от 14.04.2020г. с подател „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД за обособена позиция № 2 

Офертата е постъпила в запечатана непрозрачна, с ненарушена цялост опаковка. 

Комисията оповести съдържанието на представените в предложението за участие документи и обяви ценовото 
предложение. Офертата съдържа изисканите в поканата за участие и документацията за участие документи. Трима 
от членовете на комисията подписаха техническото и ценовото предложение на участника. 

С изпълнение на гореописаните действия приключи публичната част от заседанието. 

Комисията продължи своята работа на закрито заседание, по време на което извърши проверка на 
предложенията на участниците за съответствието им с изискванията към личното състояние и 
критериите за подбор, поставени от възложителя в поканата и документацията за участие. 

Комисията констатира следното: 

1. Оферта с входящ № 3058 от 3E03.2020 г. с подател „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за обособена позиция 
№ 3: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, чс отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря па изискванията на възложителя, заложени в 
техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 7 (седем) 
календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 22 011,90 лв. без ДДС или 26 414,28 лв. с ДДС, която нс надвишава 
предварително определената от възложителя прогнозна стойност за обособената позиция. Ценовото 
предложение на участника е представено в изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от 
участника. 

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



2. Оферта с входящ № 3059 от 01.04.2020 г. с подател СД „ПЕДАГОГ 6“ - Делев, Луизова и с-ие“ за 
обособена позиция № 6: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, не в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 
техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 120 (сто и 
двадесе т) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 3 389,25 лв. без ДДС или 4 067,10 лв. с ДДС, която не надвишава предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност за обособената позиция. Ценовото предложение на участника е 
представено в изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано ог участника. 

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

1. Оферта е входящ № 3060 от 01.04.2020 т. от „ЮНИВЪРС“ ЕООД като изключителен представител 
на Издателство „ЕКСПРЕС ПЪБЛИШИНГ“ за обособена позиция № 8: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени 
в техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и 
учебни помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 155 
(сто петдесет и пет) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 5 694,33 лв. без ДДС или 6 833,20 лв. с ДДС, която не надвишава предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е представено в 
изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 

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

2. Оферта с входящ № 3114 от 08.04.2020 г. е подател „АРХИМЕД 2“ ЕООД за обособена позиция № 7: 
След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 

участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени 
в техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и 
учебни помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката 120 
(сто и двадесет) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 4 397,91 лв. без ДДС или 5277,50 лв. с ДДС, която не надвишава предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е представено в 
изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 



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

3. Оферта е входящ № 3115 от 08.04.2020 г. с подател „ПРОСВЕТА СОФИЯ“ АД за обособена позиция 
№ 4: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът с представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 
Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 
техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 90 
(деветдесет) календарни дни, считано от подписване па договор, по не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 9 995, 75 лв. без ДДС или 11 994,90 лв. с ДДС, която не надвишава 
предварително определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е 
представено в изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 

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

4. Оферта с входящ № 3115-1 от 08.04.2020 г. с подател „ПРОСВЕТА ПЛЮС“ ЕООД за обособена 
позиция № 5: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени 
в техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и 
учебни помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 90 
(деветдесет) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 11 832,17 лв. без ДДС и 14 198,60 лв. с ДДС, която не надвишава предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е представено в 
изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, чс представената оферта съответства на 
изискванията на възложителя. 

5. Оферта с входящ № 3173 от 14.04.2020 г. с подател „БИТ И ТЕХНИКА“ ООД за обособена позиция 
№ 1: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, 
заложени в техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя 
учебници и учебни помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение па предмета па 
поръчката: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.092020г. 



Предлага цена в размер на 2 560, 12 лв. без ДДС или 3072,15 лв. с ДДС, която не надвишава 
предварително определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е 
представено в изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 

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

6. Оферта с входящ № 3174 от 14.04.2020г. с подател „БГ УЧЕБНИК“ ЕООД за обособена позиция 
№ 2: 

След детайлно разглеждане на представените документи комисията констатира, че в подадената оферта 
участникът е представил всички изисквани в поканата документи, с които удостоверява, че отговаря на 
предварително обявените от възложителя условия относно лично състояние и критерий за подбор. 

Представеното от участника техническо предложение отговаря на изискванията на възложителя, заложени в 
техническата спецификация. Участникът предлага да достави всички заявени от възложителя учебници и учебни 
помагала в указаните форма и количество. Предлага срок за изпълнение на предмета на поръчката: 90 
(деветдесет) календарни дни, считано от подписване на договор, но не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 4070,25 лв. без ДДС или 4 884,30 лв. с ДДС, която не надвишава предварително 
определената от възложителя прогнозна стойност. Ценовото предложение на участника е представено в 
изискуемата форма и съдържание, подписано и подпечатано от участника. 

Въз основа на гореизложеното, 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 2 СУ 
“Акад. Емилиян Станев“, гр. София, за учебната 2020/2021 г. но обособени позиции Обособена 
позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Бит и Техника“; Обособена позиция 
2:Учебници и учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД Обособена позиция 3:Учебници и 
учебни помагала от издателство „Клет България“; Обособена позиция 4: Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета София“ АД; Обособена позиция 5: Учебници и учебни помагала от издателство 
„Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и учебни помагала от издателство „Педагог 
6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни помагала от издателство „Архимед 2“ ЕООД; Обособена 
позиция 8: Учебници и учебни помагала от издателство „Експрес Пъблишинг“, както следва: 

• За Обособена позиция 1 с „Бит и Техника“; 
• За Обособена позиция 2 с „БГ Учебник“ ЕООД; 
• За Обособена позиция 3 с „Клет България“; 
• За Обособена позиция 4 с „Просвета София“ АД; 
• За Обособена позиция 5 е „Просвета Плюс“ ЕООД; 
• За Обособена позиция 6 с СД „ПЕДАГОГ 6“ - Делев, Луизова и с-ие“; 
• За Обособена позиция 7 с „Архимед 2“ ЕООД; 
• За Обособена позиция 8 с „Юнивърсъл“ ООД като изключителен представител на 

Издателство „Експрес Пъблишинг“. 

Комисията приключи работа на 15.04.2020 год. в 16,00 часа. 



 

Настоящият протокол се състави на 15.04.2020г. и се подписа в 16,30 часа, както следва: 

год. настоящият протокол заедно 

/адв. Г. Николова, председател на комисията/ 

документацията на 15.04.2020 год. 

: цялата 

Приел:  
             
             Лилия Торньова,  
             
             директор 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ 
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