
Партида: 00073 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

А О П e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА 
ЦПроект на решение 

Решение за публикуване 
• осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор 
ИН на регистрационната форма от ССИ 

- - (YYYYMMDD-nnnnn-xxxx) 
Номер и дата на становището i-ви етап: дц/мм/гггг 
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка 
6i. Педагогически науки w 

Решение номер: РД 24-..rf:..Q.. От дата: 14/06/2019 дд/мм/гггг 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00073 
Поделение: 
Изходящ номер: от дата 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Публичен 

QСекторен 
I.i) Наименование и адрес 
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 
Община Велико Търново 000133634 
Пощенски адрес: 
пл. Майка България №2 
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава: 
Велико Търново BG321 5000 BG 
Лице за контакт: Телефон: 
Надя Петрова, Милена Курдова 062 619228; 062 619229 
Електронна поща: 
тор vt@abv.bg 

Факс: 
062 619231 

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL): 
https://www.veli ko-tarnovo. bg/bg/ 
Адрес на профила на купувача (URL): 
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na -kupuvacha/683/ 
I.2) Вид на възложителя 
(попълва се от публичен възложител) 
Q Министерство или друг държавен орган, Публичноправна организация 

включително техни регионални или местни 
подразделения 

Ц Национална агенция/служба ^Европейска институция/агенция или 
международна организация 

Регионален или местен орган ЦДруг тип: 
ПРегионална или местна агенция/служба 
I.3) Основна дейност 
(попълва се от публичен възложител) 
^Обществени услуги Г~| Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура 
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• О т б р а н а • Социална закрила 
•Обществен ред и сигурност I | Отдих, култура и вероизповедание 
• О к о л н а среда • Образование 
| | Икономически и финансови дейности • Д р у г а дейност: 
•Здравеопазване 

1.4) Основна дейност 
(попълва се от секторен възложител) 
| | Газ и топлинна енергия | |Пощенски услуги 

| Електроенергия • Експлоатация на географска област 
• Водоснабдяване | |Друга дейност: 
ПТранспортни услуги 

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ 
^Откривам процедура 

възлагане на обществена поръчка 
• з а сключване на рамково споразумение 
• з а създаване на динамична система за покупки 
• конкурс за проект 
| |Създавам квалификационна система 
Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а П Н е К 
II. l ) Вид на процедурата 
(попълва се от публичен възложител) 
• Открита процедура 
•Ограничена процедура 
[~|Състезателна процедура с договаряне 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварително обявяване 
• Конкурс за проект 
|~~1 Публично състезание 

Пряко договаряне 
(попълва се от секторен възложител) 
• Открита процедура 
П Ограничена процедура 
•Договаряне с предварителна покана за участие 
• Състезателен диалог 
• Партньорство за иновации 
•Договаряне без предварителна покана за участие 
• Конкурс за проект 
• Публично състезание 
• Пряко договаряне 
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност) 

• Ограничена процедура 
•Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
• Състезателен диалог 
•Договяряне без публикуване на обявление за поръчка 

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
(попълва се от публичен възложител) 

• Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП 
• Ч л . 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП 
• Ч л . i8, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . i8, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Ч л . 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
££|Чл, 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
3 

• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
(попълва се от секторен възложител) 

П Ч л . 132 от ЗОП 
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• Ч л . 18, ал. х, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП 
• Ч л . 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП 
• Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
• Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
Ц Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
• Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП 

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност) 
• Ч л . 160 от ЗОП 
• Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП 
• Ч л . 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП 

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА 
IV. l ) Наименование 
Доставка на познавателни книжки и учебни помагала за безвъзмездно 
ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на 
Община Велико Търново, за учебната 2019/2020 година и книга „Спортната 
слава на Велико Търново" по обособени позиции. 
IV.2) Обект на поръчката 
П Строителство 
^Доставки 
Г~| Услуги 
IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук. 
Доставка на познавателни книжки и учебни помагала за безвъзмездно 
ползване от децата в подготвителните групи на детските градини на 
Община Велико Търново, за учебната 2019/2020 година и книга „Спортната 
слава на Велико Търново" по обособени позиции: 
Обособена позиция №1: Познавателни книжки, издадени от Издателство СД 
„ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие"; Обособена позиция №2: 
Познавателни книжки, издадени от „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на 
ИК „Анубис" ООД); Обособена позиция №3: Познавателни книжки, издадени 
от Издателство „Просвета - София" АД; Обособена позиция №4: 
Познавателни книжки, издадени от Издателство „Просвета АзБуки" ЕООД; 
Обособена позиция №5: Познавателни книжки, издадени от Издателство 
„Изкуства" ЕООД; Обособена позиция №6: Познавателни книжки, издадени от 
Издателство „Бит и техника" ООД; Обособена позиция №7: Учебни помагала 
по английски език за децата от предучилищните групи на детските градини 
в град Велико Търново, ДГ „Пламъче", гр. Дебелец и ДГ „Надежда", гр. 
Килифарево; Обособена позиция №8: Книга „Спортната слава на Велико 
Търново" за награждаване на учениците от спортното училище по повод 24 
май. 
Обществената поръчка включва доставка на познавателни книжки и учебни 
помагала за безвъзмездно ползване от децата в подготвителните групи на 
детските градини на Община Велико Търново за учебната 2019/2020 г. и 
книга „Спортната слава на Велико Търново" от 8 (осем) издателства, 
разделена на 8 обособени позиции, а именно: ОП №1: Познавателни книжки 
от Издателство СД „ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и сие"; ОП 
№2: Познавателни книжки от Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД 
(правоприемник на ИК „Анубис" ООД ); ОП №3: Познавателни книжки от 
Издателство „Просвета - София" АД; ОП №4: Познавателни книжки от 
Издателство „Просвета АзБуки" ЕООД; ОП №5: Познавателни книжки от 
Издателство „Изкуства" ЕООД; ОП №6: Познавателни книжки от Издателство 
„Бит и техника" ООД; ОП №7: Учебни помагала по английски език „Yazoo 
Starter" на издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид"; ОП №8: Книга 
„Спортната слава на Велико Търново" от Издателство „Абагар" АД. 
Необходимите видове и количества познавателни книжки и учебни помагала 
са подробно посочени в конкретни заявки за всяко издателство, като 
общата стойност на обществената поръчка възлиза на 42 684,45 лева без 
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ДДС. Прогнозни количества и стойности по обособени позиции са както 
следва: За обособена позиция №1 - 228 бр. на стойност 4 7 2 0 , 3 0 лева без 
ДДС; Обособена позиция №2 - 189 бр. на стойност 5 1 2 1 , 9 0 лева без ДДС; 
Обособена позиция №3 - 588 бр. на стойност 11 4 6 8 , 1 3 лева без ДДС; 
Обособена позиция №4 - 67 бр. на стойност 1 8 1 6 , 8 2 лева без ДДС; 
Обособена позиция №5 - 69 бр. на стойност 1 8 7 1 , 0 5 лева без ДДС; 
Обособена позиция №6 - 2 7 5 бр. на стойност - 7 4 5 7 , 0 8 лева без ДДС, 
Обособена позиция №7 - 485 бр. на стойност 6 0 6 2 , 5 0 лева без ДДС; 
Обособена позиция №8 - 300 бр. твърда подвързия и 900 бр. мека 
подвързия на обща стойност 4 1 6 6 , 6 7 лв. без ДДС. Място на изпълнение на 
обществената поръчка, както следва: за об. позиции №№1-5 - съответната 
Детска градина и за об. позиция №6 - Център за подкрепа за личностно 
развитие „Общински Детски Комплекс", град В. Търново. Възложителят ще 
сключи договор за възлагане на обществената поръчка след влизане в сила 
на решението за откриване на процедурата, а срокът за доставка на 
необходимите учебници и учебни помагала е до 1 0 . 0 9 . 2 0 1 9 г. 
Обособена позиция №8 е възложена по реда на съответната й индивидуална 
стойност на основание чл. 2 1 , ал . 6 от ЗОП. 
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Д а П Не 
на околната среда 
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете 
брой) 
техническата спецификация (брой) 
критериите за подбор (брой) 
показателите за оценка на офертите (брой) 
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой) 
договорни условия) ^ ^ ^ ^ 
IV.5) Информация относно средства от Европейския съюз 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Д а П Н е ^ 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта: 

IV.6) Разделяне на обособени позиции 
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Д а К 1 Н е П 
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо): 

IV. 7) Прогнозна стойност на поръчката 
Стойност, без да се включва ДДС: 4 2 6 8 4 . 4 5 Валута: BGN 
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да ^ He I I 
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура: 
Стойност, без да се включва ДДС: 3 8 5 1 7 . 7 8 Валута: BGN 
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет: 
Обособена позиция №8: Книга „Спортната слава на Велико Търново" за 
награждаване на учениците от спортното училище по повод 24 май. 
Доставката по обособена позиция №8 е възложена по реда на съответната й 
индивидуална стойност на основание чл . 2 1 , ал . 6 от ЗОП. Стойността на 
позицията в размер на 4 1 6 6 , 6 7 лева без ДДС не надхвърлят 156 464 лв. и 
стойността й, възложена по този начин, не надхвърля 20 на сто от общата 
стойност на поръчката. Възложителят е възложил позиция №8 на основание 
чл. 2 0 , ал . 5 от ЗОП - чрез директно възлагане и чрез доказване на 
разхода само с първични платежни документи, без да се сключва писмен 
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| договор. 
РАЗДЕЛ V: МОТИВИ 
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо) 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 
Мотивите за провеждане на настоящата процедура на основание чл. 182, 
ал. 1 във връзка с чл. 7 9, ал. 1, т. 3, буква „в" от ЗОП са следните: 
Възлагането на обществената поръчка на други лица е невъзможно поради 
наличие на авторски или други права на интелектуалната собственост, или 
на изключителни права, придобити по силата на закон или на 
административен акт, както и когато естеството на доставката или 
услугата е ограничено до точно определен изпълнител по причини, които 
не се дължат на възложителя. За обособени, позиции №1 до №5: Съгласно 
чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование 
(ЗПУО) Министърът на образованието и науката със заповед одобрява 
всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа 
на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен 
стандарт за познавателните книжки, разработени са въз основа на 
утвърдените програми, съгласно ЗПУО. Със Заповед №РД09 - 377/17.01.2019 
г., изменена със Заповед №РД 09 - 841/18.03.2019 г. година на Министъра 
на образованието и науката са утвърдени одобрените познавателни книжки, 
които ще се ползват за учебната 2019/2020 година в системата на 
предучилищното образование, както и издателства. Познавателните книжки 
трябва да отговарят на изискванията на Глава седма от ЗПУО, Наредба №10 
от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните 
помагала. Цената на учебните помагала не трябва да надвишава цените, 
регламентирани в Постановление №79 от 13.04.2016 г за осигуряване на 
безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни 
комплекти. Съгласно чл. 164, ал. 4 от ЗПУО, познавателните книжки, 
които се използват в предучилищното образование, се избират от 
учителите, които преподават в съответната група в детската градина или 
в училището, в съответствие с програмната система по чл. 70. 
Съгласно обобщени списъци, утвърдени от Директора на дирекция 
„Образование, младежка дейност и спорт" при Община В. Търново, въз 
основа на подадени заявки на познавателните книжки, които ще се 
използват през учебната 2019/2020 г. представени от Директорите на 
детските градини на територията на Община В. Търново, издателствата, от 
които ще бъдат закупени са: Издателство „ВТ - КОМС - Издателство „Слово 
- Крусев и сие" СД, Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" ООД (правоприемник на 
ИК ,,Анубис" ООД), Издателство „Просвета - София" АД, Издателство 
„Просвета АзБуки" ЕООД, Издателство „Изкуства" ЕООД и Издателство „Бит 
и техника" ООД. Издателствата, с които ще бъдат сключени договори по 
настоящата обществена поръчка притежават авторски и изключителни права 
за издаване и разпространение на учебниците и учебните помагала -
предмет на настоящата поръчка, като това право им е признато и 
утвърдено от МОН. 
За обособена позиция. №7: Във връзка с инициативата на Община В. 
Търново за осигуряване на безплатно обучение на английски език за 
децата от IV група в детските градини е необходимо, закупуване на 
учебни помагала по английски език „Yazoo Starter" на издателство 
„Пиърсън Едюкейшън Лимитид". Учебните помагала представляват обект на 
авторско право по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за авторското 
право и сродните му права. „С.А.Н. ПРО" ООД има изключителните права да 
продава и рекламира издания за обучение по английски език на 
издателство „Пиърсън Едюкейшън Лимитид" на всички заинтересовани страни 
и организации за обучение, включително, но не само държавни агенции и 
отдели по образованието на областите, общините и градовете на България, 
съгласно представено Уведомително писмо. 
Предвид гореизложеното провеждането на обществената поръчка по друг ред 
на ЗОП би довело до нарушаване на авторски и други права на 
интелектуална собственост или на изключителни права, придобити по 
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силата на закон или на административен акт, както и до нарушаване 
правото на отделните преподаватели да избират учебниците и учебните 
помагала, по които ще преподават през съответната година. 
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо) 
Възложителят ще се възползва от разпоредбата на чл. 65, ал. 1 от ППЗОП 
и няма да прилага чл. 64, ал. 2 и 3 от ППЗОП (няма да изготвя и да 
изпраща покани за участие в процедурата) и ще сключи договор на 
основание чл. 79, ал. 1, т. 3, б. „в" от ЗОП, както следва: Обособена 
позиция №1: Издателство СД „ВТ - КОМС - Издателство Слово - Крусев и 
сие" с ЕИК 030037129; Обособена позиция №2: Издателство „КЛЕТ БЪЛГАРИЯ" 
ООД (правоприемник на ИК „Анубис" ООД) с ЕИК 130878827; Обособена 
позиция №3: Издателство „Просвета - София" АД с ЕИК 131106522; 
Обособена позиция №4: Издателство „Просвета АзБуки" ЕООД с ЕИК 
175041923, Обособена позиция №5: Издателство „Изкуства" ЕООД с ЕИК 
128526690; Обособена позиция №6: Издателство „Бит и техника" ООД с ЕИК 
103795327; Обособена позиция №7: „С.А.Н. ПРО" ООД, гр. Варна с ЕИК 
813044200 - изключителен представител за РБългария на Издателство 
„Пиърсън Едюкейшън Лимитид". 
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
- - (nnnnn-yyyy-xxxx) 
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо) 
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN 

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ 
| | обявлението за оповестяване откриването на процедура 
Q поканата за участие 
Пдокументацията 

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
VII.l) Допълнителна информация (когато е приложимо) 
1. Обществената поръчка ще бъде възложена по реда предвиден в чл. 65, 
ал. 1 и 2 от ППЗОП. 
2. За участника в процедурата не трябва да са на лице основанията за 
отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, 
т. б и т . 7 . 
3. При подписване на договора определеният за изпълнител представя 
документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 
процедурата и декларация за липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, 
т. 7 от ЗОП, както и декларация, че спрямо участника, не са налице 
пречки за участие в процедура по ЗОП, съгласно Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС) и чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество (ЗПКОНПИ). 
Преди сключване на договора Възложителят извършва проверка на избраният 
за изпълнител във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари 
(ЗМИП) . 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК) 

Пощенски адрес 
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бул. Витоша № 18 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Държава 
Република 
България 

Телефон 
02 9884070 

Адрес за електронна поща 
cpcadmin@cpc.bg 

Факс 
02 9807315 

Интернет адрес (URL): 
http://www.срс.bg 
VII.3) Подаване на жалби 
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5, б. „а" от ЗОП жалба може да се подава в 
10-дневен срок от публикуване на решението за откриване на процедурата 
от всяко заинтересовано лице, всеки заинтересован кандидат или 
участник. Жалбата се подава до КЗК с копие и до Възложителя. 
VII.4) Дата на изпращане на настоящото рсни^ие 
14/06/2019 дд/мм/гггг 

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
VIII.l) Трите имена: (Подпис) 
инж. Даниел Панов 
VIII.2) Длъжност: 
Кмет на Община Велико Тър 
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