
НАЧАЛНО БАЗОВО УЧИЛИЩЕ “МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” ГР. БУРГАС  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

№ 4 

гр. Бургас, 16.03.2015 г. 

 

На основание чл. 147, ал.1, т. 4 от Правилника за прилагане закона за народната 

просвета (ППЗНП) и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 и  чл.101а, ал.2 от Закона за обществени 

поръчки (ЗОП), във връзка с решение на Педагогическия съвет на НБУ "Михаил Лъкатник" - гр. 

Бургас от 03.02.2015 г., Протокол №4 в съответствие със справка за приблизителната стойност на 

необходимите учебници и учебни помагала за учебната 2015/2016 г., считано от 18.03.2015 г. 

Р Е Ш И Х : 

 

1. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с 

публикуване на покана с предмет на поръчката: „Доставка на учебници и учебни помагала за 

учебната 2015/2016 година за нуждите на НБУ "Михаил Лъкатник" - гр. Бургас, по следните 

обособени позиции: 

 

Обособена позиция 1: учебници и учебни помагала на издателство „Просвета – София” АД 

І клас 80бр. 

  

ІІ клас 100бр. 

Просвета       Просвета       

математика 80 7,18 574,4 математика       

уч. т-ка 1 80 2,53 202,4 уч. т-ка 1 100 2,8 280 

уч. т-ка 2 80 2,53 202,4 уч. т-ка 2 100 2,8 280 

уч. т-ка 3 80 2,53 202,4 уч. т-ка 3 100 2,8 280 

роден край 80 7,39 591,2 уч. т-ка ок. свят 100 3,2 320 

дом. бит  80 5,8 464     

                

                

                

      2237       1160 

ІІІ клас 140бр. 

  

_ІV клас 160бр.  

Просвета       Просвета       

математика       математика 160 8,27 1323,2 

уч. т-ка 1 140 3,57 499,8 уч. т-ка 1 160 4,02 643,2 

уч. т-ка 2 140 3,57 499,8 уч. т-ка 2 160 4,02 643,2 

уч. т-ка 3 140 3,57 499,8 учебник БЕЛ 160 7,36 1177,6 

уч. т-ка БЕЛ 140 3,59 502,6 уч. т-ка БЕЛ 160 4,47 715,2 

уч. т-ка БЕЛ 140 3,59 502,6 уч. т-ка БЕЛ 160 3,43 548,8 

уч. т-ка БЕЛ 140 3,59 502,6 читанка 160 7,04 1126,4 

уч. т-ка чов. и прир. 140 3,6 504 уч. т-ка чит. 160 3,86 617,6 

            

      3511,2       6795,2 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 13 703,20 лв. /тринадесет хиляди 

осемстотин шестдесет и три лева и четиридесет и шест стотинки/ с ДДС 

 

 

 

 

 

 



Обособена позиция 2: учебници и учебни помагала на издателство „Анубис-Булвест” 00Д 

І клас 80бр. 

  

ІІ клас 100бр. 

Анубис       Анубис       

из. изкуство 80 5,55 444 учебник БЕЛ       

музика 80 5,52 441,6 уч. т-ка 1 100 2,28 228 

        уч. т-ка 2 100 2,28 228 

        уч. т-ка 3 100 3,31 331 

        т-ка четене 100 3,32 332 

                

      885,6       1119 

ІІІ клас 140бр. 

  

_ІV клас 160бр. 

Анубис       Анубис       

уч. т-ка чов. и общ. 140 3,54 495,6 Чов. и общ. 160 6,53 1044,8 

        уч. т-ка ЧО 160 3,92 627,2 

        Чов. и прир. 160 6,45 1032 

        уч. т-ка ЧП 160 3,92 627,2 

        из. изкуство 160 5 800 

        музика 160 4,55 728 

      495,6       4859,2 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 7359,40 лв. /седем хиляди триста 

петдесет и девет лева и четирдесет стотинки/ с ДДС 
 

Обособена позиция 3: учебници и учебни помагала на издателство „Бит и техника” 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 2 082,80 лв. /две хиляди осемдесет и 

два  лева и осемдесет стотинки/ с ДДС 

 

 

Обособена позиция 4: учебници и учебни помагала на издателство „Д. Убенова” 

І клас 80бр. 

Д. Убенова  Ед.цена общо 

Букварче 80 6,84 547,2 

Читанка 80 3,36 268,8 

уч. т-ка 1 80 1,74 139,2 

уч. т-ка 2 80 4,2 336 

уч. т-ка 3 80 2,7 216 

      1507,2 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 1 507,20 лв. /хиляда петстоти и 

седем лева и дведесет стотинки/ с ДДС 

 

 

 

ІІ клас 100бр. 

 

ІІІ клас 140бр. 

 

_ІV клас 160бр. 

Бит и 
техника  Ед.цена общо 

Бит и 
техника  Ед.цена общо 

Бит и 
техника   общо 

Албумче 100 4,4 440 албумче 140 4,5 630 учебник 160 2,65 424 

        албумче 160 3,68 588,8 

      440       630       1012,8 



Обособена позиция 5: учебници и учебни помагала на издателство „С.А.Н.ПРО” - 

ЛОНГМАН 

ІІ клас 100бр. 

 

ІІІ клас 140бр. 

 

_ІV клас 168бр. 

Лонгман  Ед.цена общо Лонгман  Ед.цена общо Лонгман  Ед.цена общо 

уч. т-ка АЕ 100 4,97 497 уч. т-ка АЕ 140 3,5 490 Учебник АЕ 160 5,97 955,2 

        уч. т-ка АЕ 160 5,47 875,2 

      497       490       1830,4 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 2817,40 лв. /две хиляди осемстотин  

и тридесет лева и четирдесет стотинки/ с ДДС 

 

Обособена позиция 6: учебници и учебни помагала на издателство „Слово” 

ПППД 20бр. 

Слово  Ед.цена общо 

Комплект 20 31,03 620,6 

      620,6 

 

Очакваната стойност на поръчката за обособената позиция – 620, 60 лв. /шестстотин  и двадесет 

лева и шестдесет стотинки/ с ДДС 

 

 

- Код на поръчката, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 22112000 /училищни 

учебници/. 

2. Изисквания за изпълнението на поръчката: Кандидатът е длъжен да извърши доставката на 

учебници и учебни помагала до седалището и адреса на управлене на  училището по съответната 

обособена/и позиция/и. Разходите по транспорт, опаковка и риска от погиването до мястото на 

доставката са за сметка на изпълнителя. Участниците трябва да посочат единична и обща цена за 

предмета на обществената поръчка по обособената позиция с включено ДДС, транспорт и всички 

останали разходи. Изпълнителят представя фактура за извършените доставки.  

3. Срок за валидност на предложенията - 90 дни. 

4. Офертите да се представят в общ непрозрачен и с ненарушена цялост плик с надписи относно 

подателя и предмета на обществената поръчка, включително обособената позиция. Всяка оферта 

трябва да съдържа следните документи: 

4.1. Копие от документ за регистрация или ЕИК съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, или копие от документ за самоличност; 

4.2. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП – по образец; 

4.3. Бланка на договор; 

4.4. Оферта на участника, съдържаща предложение с обща цена за изпълнение на предмета на 

поръчката по съответната обособена позиция. Офертата следва да е изготвена в съответствие с 

посочените от участника единични и общи цени по бланките на заявките. 

5. При сключване на договор, определеният за изпълнител следва да представи документи, 

издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелства по чл. 47 ал. 1 от ЗОП и 

декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47 ал. 5 от ЗОП. 

6. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции посочени в съдебната регистрация и/или ЕИК или упълномощени лица. Във втория случай, 

упълномощаването се доказва с представено нотариално заверено пълномощно. 

7. Не се допускат до участие в процедурата участници и оферти, които не отговарят на 

законовите изисквания или на някое от условията на Възложителя. 

8. Одобрявам Документацията за участие в процедурата – от Приложение №1 до Приложение 

№ 6 

9. Срок за осъществяване на поръчката от  01.06.2015 г. до 28.08.2015 г. 

10. Място на изпълнение на  поръчката: НБУ "Михаил Лъкатник" - гр. Бургас. 



11. Критерий за избор на изпълнител: най-ниска предлагана цена. Участникът не може да 

посочва цена, по-висока от посочената прогнозна стойност. В случай, че двама или повече от 

кандидатите предложат една и съща цена, изпълнителят ще бъде определен, чрез теглене на жребий. 

12. Документи се приемат от 18.03.2015 г. г. до 25.03.2015 г., вкл. Офертите се отварят и 

разглеждат на 26.03.2015 г. от комисия, назначена със заповед на директора на НБУ "Михаил 

Лъкатник" - гр. Бургас. 

         13. На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП офертите да се съберат чрез публична покана, 

публикувана на Портала за обществени поръчки. 

 

Препис от настоящото решение да се връчи  на длъжностните лица за изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

    

 

ВЕСЕЛИНА ВЪЖАРОВА 

ДИРЕКТОР 

НА НБУ ”МИХАИЛ ЛЪКАТНИК” 

ГР. БУРГАС  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


