
 

 
ДО 

„Просвета – Плюс“ ЕООД 

Гр. София, 1618 

Ул. „Земеделска“ № 2 

  

П О К А Н А 

ПО ЧЛ. 191, АЛ.1, Т.2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
105 СУ “АТАНАС ДАЛЧЕВ“ обявява обществена поръчка за избор на изпълнител чрез 

изпращане на покана до определени лица, с предмет: “Доставка на учебници и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване от учениците в СУ “АТАНАС ДАЛЧЕВ“ гр. София, за 
учебната 2020/2021 г. , по обособени позиции: Обособена позиция 1: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Просвета Плюс“ ЕООД; Обособена позиция 2:Учебници и 
учебни помагала от издателство „Просвета София“ АД; Обособена позиция 3:Учебници и 
учебни помагала от издателство „Клет България“; Обособена позиция 4: Учебници и 
учебни помагала от издателство „БИТ и ТЕХНИКА“; Обособена позиция 5: Учебници и 
учебни помагала от издателство „БГ Учебник“ ЕООД; Обособена позиция 6: Учебници и 
учебни помагала от издателство „Педагог 6“; Обособена позиция 7: Учебници и учебни 
помагала от издателство „Едюкейшънъл център“ ЕООД. 

На основание чл.191, ал. 1, т. 2 от ЗОП, в качеството си на Възложител по смисъла на 
Закона за обществените поръчки(ЗОП), Ви отправяме покана за участие в обществена поръчка 
по Обособена позиция 1: Учебници и учебни помагала от издателство „Просвета Плюс” ЕООД“, 
която ще се проведе на 15.04.2018г. от 11,00 часа, в сградата на 105 СУ „АТАНАС ДАЛЧЕВ“ - 
гр. София, на горепосоченият адрес. 

 
1.Място и срок за подаване на предложението за участие: 
Офертите се приемат в 105 СУ „Атанас Далчев“ гр. София, всеки делничен ден от 27.03.2020 г. 
до 14.04.2020 г. от 8.30 часа до 17.00 часа. 
2. Срок за изпълнение на поръчката: до 7 (седем) дни от подписване на договор, но не по-
късно от 04.09.2020г. 
3.Място за изпълнение на поръчката: 105 СУ “Атанас Далчев“, гр. София, ул. Св. Пимен 
Зографски № 7 
4.Прогнозна стойност на обособена позиция 1 „Учебници и учебни помагала от 
издателство „Просвета Плюс” ЕООД е:  28 702,26 лв. без ДДС или 34 442,72 лв. с ДДС. 
 
Изисквания за изпълнение на поръчката, техническата спецификация  и образци на 
документите  се съдържат в документацията за участие. 
Документацията за участие е публикувана на официалната интернет страница на 105 СУ 
„Атанас Далчев“ - гр. София, в  профила на купувача - https://105sou.eu/. 
Лице за контакт: В. Маринова;Телефон: 028681040; Факс: 868-35-28; е-мейл: sou105@abv.bg 
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