


6. Оферта с входящ № 1167 от 08.04.2020 г. с подател „ПЕДАГОГ 6“ – Делев, Луизова и 

с-ие“ за обособена позиция № 6;  

7. Оферта с входящ № 1168 от 08.04.2020 г. с подател „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ“ ООД за 

обособена позиция № 3; 

След получаване на постъпилите оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, 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 вх. № 1162 на „Просвета София“ 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. 

2. Оферта с вх. № 1662-1 на “Просвета Плюс“ ЕООД 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. 

3. Оферта с вх. № 1163 на „БГ Учебник“ 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. 

4. Оферта с вх. № 1164 на „ЕДЮКЕЙШЪНЪЛ ЦЕНТЪР“ ЕООД за Обособена позиция 

№ 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 на комисията подписаха техническото и ценовото предложение 

на участника. 

 

5. Оферта с вх. № 1166 на „БИТ И ТЕХНИКА“ за Обособена позиция № 4 

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. 

 

6. Оферта с вх. № 1167 на „ПЕДАГОГ 6“ – Делев, Луизова и сие“ 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. 

 

7. Оферта с вх. № 1168 на „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. 

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 вх.№ 1162/08.04.2020 г. на „Просвета София“ АД 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 изискани 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 8352,00 лв. без ДДС или 10 022,40 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 вх. № 1162-1/08.04.2020 г. на издателство „Просвета Плюс“ 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 изискани 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 28 702,26 лв. без ДДС или 34 442,72 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 

от участника.  

Въз основа на гореизложеното, комисията констатира, че представената оферта съответства на 

изискванията на възложителя. 

3. Оферта с вх. № 1163/08.04.2020 г. на издателство „БГ УЧЕБНИК“ 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 изискани 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 30.08.2020г.  

Предлага цена в размер на 3 402,00 лв. без ДДС или 4 082,40 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 вх.№ 1164/08.04.2020 г. от издателство „Едюкейшънъл център“ 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 изискани от 

възложителя учебници и учебни помагала в указаните форма и количество. Предлага  срок за изпълнение 

на предмета на поръчката не по-късно от 04.09.2020г.   

Предлага цена в размер на 866,66 лв. без ДДС или 1040,00 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. 



5. Оферта с вх.№1166/08.04.2020г. на издателство „БИТ И ТЕХНИКА“ ЕООД за 

обособена позиция № 4: 

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 изискани 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 1 633, 50 лв. без ДДС или 1 960,20лв. 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 вх. № 1167/08.04.2020 г. от издателство „ПЕДАГОГ 6 – Делев, Луизова и с-

ие“ за обособена позиция № 6:  

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 изискани 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 3 186,25 лв. без ДДС или 3 823,50 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. 

7. Оферта с вх. № 1168/08.04.2020г. на издателство „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, 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 изискани от 

възложителя учебници и учебни помагала в указаните форма и количество.  Предлага  срок за изпълнение 

на предмета на поръчката: 150 (сто и петдесет) календарни дни, считано от подписване на договор, но 

не по-късно от 04.09.2020г. 

Предлага цена в размер на 14 693,82 лв. без ДДС или 17 632,59 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.  

 




