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ДОКУМЕНТАЦИЯ

към

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ОБЯВЕНА ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ -  ВАРНА С 

РЕД ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 
ИЗХ. № РД-21-1022/ 12.07.2019Г. С ПРЕДМЕТ: 

’ЗАКУПУВАНЕ НА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ С 
ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ И АБОНАМЕНТ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА 

ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА НАУЧНИТЕ 
РАЗРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИТЕ“ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001- 

2.009-0036 „ИНВЕСТИЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО НА СТУДЕНТИ, 
ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ -  

ГАРАНТ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” /КОД, СЪГЛАСНО ОБЩИЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/: 4861 0000/, ФИНАНСИРАН 

ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПО ОПЕРАТИВНА 
ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН

РАСТЕЖ“.

К Р А Е Н  С Р О К

за предаване на офертите от участниците е 
16:30 часа на 22 юли 2019г. - през работните дни на адрес: 

Икономически университет - Варна - Учебен корпус - 1, Ректорат 
(кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 9002.

Електронната преписка може да се изтегли в електронен вид на адрес: 

http://www.ue-vama.bg/article.aspx7icK23481

ВАРНА 2019Г.
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.be

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ял. 3 от ЗОП

Номер на обявата: изх. № РД-21~1022/12.07.2019г.

Възложител: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Поделение (когато е приложимо): неприложимо
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00001
Адрес: гр.Варна, п.к. 9002, бул.“Княз Борис I“ №77
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Владимир Новаков
Телефон: 0882 164 755
E-mail: konkursi@ue-vama.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да X Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
X Горепосоченото/ите място/места за контакт )
[] ДрУг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да X Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[] Доставки 
X Услуги
Предмет на поръчката: "Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и 
абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите“ 
по проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, 
постдокторанти и преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, финансиран от Европейския социален фонд по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж".

Кратко описание: Услуги за достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за 
платформа за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите по цени, 
съгласно ценовите параметри от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническата спецификация на участника определен за Изпълнител.

Място на извършване: Икономически университет-Варна гр.Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77, 
Учебен корпус -  1.

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): до 57 000.00 лв., без включен ДДС. 

Обособени позиции (когато е приложимо): X Да [] Не____________________________________
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Номер на обособената позиция: 1

Наименование: Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги. 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 48 000.00 лв.

Номер на обособената позиция: 2

Наименование: Абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 
разработки и публикациите.

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 9 000.00 лв.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо 

Икономическо и финансово състояние: неприложимо 

Технически и професионални способности: неприложимо

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): неприложимо 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
X Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 22.07.2019 Час: (чч:мм) 16,30

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/лш/гггг) 22.10.2019__________ Час: (чч:мм) 16,30________________________________
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 23.07.2019 Час: (чч:мм) 10,00
Място на отваряне на офертите: Конферентна зала 320, Учебен блок -  1 на Икономически 
университет -  Варна, бул."Княз Борис I" №77, гр.Варна.
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Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 
европейските фондове и програми: X Да [] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: Проект BG05M20P001--2.009-0036 
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и преподаватели -  гарант за 
по-добро бъдеще” /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 7993 3000/, финансиран 
от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“. __________________ ._________________ ___________ _____ .

Друга информация (когато е приложимо):
Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата може да се 
осъществи на профила на купувача на адрес:

http://vmw.ue-varna.bg/article.aspx7icN23481

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 12.07.2019

Възложител
Трите имена: доц. д-р Божидар Костадино) 
на основание заповед № РД 14-1523/12.06.21 
(Подпис и печат)
Длъжност: Зам.-ректор "Финанси и проектна4'

ласно чл.7, ал.1 от ЗОП

(ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ2, АМЛ ОТ 
^ЗАКОНАЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

з

http://vmw.ue-varna.bg/article.aspx7icN23481


П а^ в д ага ао щ и я  ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, аор®аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з  ОТ ЗОП

Q] Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 4 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/07/2019 ■ 
дд/мм/гпт
ДЕЛОВОДНА И Н Ф О Р М А Ц И Я ____________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00001 
Поделение:_________
Изходящ номер: РД-21-1022 от дата 12/07/2019 
Коментар на възложителя:
Информация за публикуване в профила на купувача на Икономически 
университет - Варна на обществена поръчка при ред за възлагане чл.20, 
ал.З, т.2 от ЗОП събиране на оферти с обява с предмет: "Закупуване на 
достъп до научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа 
за проверка на оригиналността на научните разработки и публикациите" по 
проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, 
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро 
бъдеще" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, 
финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж".

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i)  Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА 000083619
Пощенски адрес:
бул.Княз Борис I №7 7
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
ВАРНА BG331 9002 BG
Лице за контакт: Телефон:
ВЛАДИМИР НОВАКОВ 0882 164755
Електронна поща: Факс:
konkursi0ue-varna.bg 052 643365
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.ue-varna.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.ue-varna.bg/article.aspx?id=234 81

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
п  Строителство________________ | |Доставки____________________ ^Услуги_____________
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)__________________________
Предмет на поръчката 57 0 0 0 . 0 0
Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и 
абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 
разработки и публикациите._________________________________ ________
Код съгласно Общия терминологичен речник (CFV)_______ ____________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 48610000

УНП: 3489ac86-8b82-4cfB-ba49-c430fdd80d88
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ПарЗДгВДКШЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/07/2019 дд/мм/гггг Час: 16:30

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да KI Не Ц
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:
Проект BG05M20P001-2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, 
докторанти, постдокторанти и преподаватели - гарант за по-добро 
бъдеще" /код, съгласно общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, 
финансиран от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен растеж".

РАЗДЕЛ V____________________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Оценката на икономически най-изгодната оферта за всяка от двете 
обособени позиции /№ 1 - "Закупуване на достъп до научни бази данни с 
електронни книги" и № 2 - "Абонамент за платформа за проверка н-а 
оригиналността на научните разработки и публикациите" се извършва по 
критерии за възлагане най-ниска^ цена /основание чл.7 0 ал.2, т.1 от 
ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска 
цена за съответната позиция.
Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора 
по „Финанси и проектна дейност" на Икономически университет - Варна в 
Конферентна зала 32 0 в Учебен блок - 1 на Икономически университет - 
Варна, бул."Княз Ворис I" №77,, гр.Варна от 10.00 ч. на 23 юли 2019 г. 
на заседание на което могат да присъстват представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация_____________________________________ _____
Дата: 12/07/2019 дд/мм/гггг__________________________________________________________________

УНП: 3489ac86-8b82-4cf6-ba49-c430fdd80d88 2



ОПИСАНИЕ
на

обществена поръчка, 
обявена от Икономически университет -  Варна с предмет: 

"Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги и 
абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 

разработки и публикациите“ по проект BG05M20P001-2.009-0036 
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 

преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще” /код, съгласно общия 
терминологичен речник /CPV/: 4861 0000/, финансиран от Европейския 

социален фонд по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“.

1. Възложител: Икономически университет -  Варна.
2. Предмет на обществената поръчка: „Закупуване на достъп до научни бази данни с 

електронни книги и абонамент за платформа за проверка на оригиналността на 
научните разработки и публикациите”.

3. Обект на обществената поръчка /основание чл.З, ал.1, т.З от ЗОП/: предоставяне на 
услуги.

4. Код, съгласно Общия терминологичен речник /CPV/: 4861 0000 „Система от бази 
данни“.

5. Ред за възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/: 
събиране на оферти с обява.

6. Място на изпълнение: гр.Варна, бул. ’’Княз Борис I” № 77, Учебен корпус -  1.
7. Прогнозна стойност на поръчката: сума ненадвишаваща 57 000.00лв. /петдесет и 

седем хиляди лева/, без включен ДДС.
8. Обособени позиции:

8.1. ОП № 1 -  “Закупуване на достъп до научни бази данни с 
електронни книги”.
8.2. ОП № 2 -  “Абонамент за платформа за проверка на 

оригиналността на научните разработки и публикациите”.
9. Количество на поръчката:

9.1. закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги на 
цена, ненадвишаваща 48 000.00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/, без 
включен ДДС;
9.2. абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните 

разработки и публикациите на цена, ненадвишаваща 9 000.00 лв. /девет 
хиляди лева/, без включен ДДС.

10. Начин за образуване на предлаганите цени от участниците - в левове, без включен 
ДДС и включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.

11. Начин на плащане - в левове по банков път, след представяне на фактура от 
Изпълнителя за:

11.1. закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги по 
цени, съгласно ценовите параметри от предложението за изпълнение на 
поръчката в съответствие с техническата спецификация на участника 
определен за Изпълнител, при стойност, ненадвишаваща 48 000.00 лв. 
/четиридесет и осем. хиляди лева/, без включен ДДС; .
11.2. абонамент за платформа за проверка на оригиналността на научните
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разработки и публикациитепо цени, съгласно ценовите параметри от 
предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на участника определен за Изпълнител, при стойност, 
ненадвишаваща 9 000.00 лв. /девет хиляди лева/, без включен ДДС.

12. Минимални изисквания за допустимост на участниците - да отговарят на 
изискванията на чл.54, ал.1 и чл.101 ал.11 от Закона за обществените поръчки и 
чл.З, т.8 и чл.4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
контролираните от тях лица и техните действителни собственици.

13. Офертата се предава или изпраща на адрес: Икономически университет - Варна - 
Учебен корпус № 1, Ректорат (кабинет 209), бул. “Княз Борис I” № 77, гр.Варна, п.к. 
9002,като:

13.1. участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на 
указаното място и в посочения срок;
13.2. разходите за подаване на офертата са за сметка на участника;
13.3. възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на 

офертата на адреса и в срока, определен за това;
13.4. при приемане на офертата върху опаковката й се отбелязват 

поредният номер, датата и часът на получаването, като данните, изискуеми 
по реда на чл.48, ал.1 от ППЗОП се записват във входящ регистър, за което 
на приносителя се издава документ;
13.5. възложителят не приема за участие в обществената поръчка и 

връща незабавно на участниците оферти, които са представени след 
изтичане на крайния срок или са в незапечатана опаковка или са в опаковка 
с нарушена цялост.

14. Срок за подаване на оферти: 1.6:30 часа на 22.07.2019г.
15. Срок на валидност на офертите: 90 дни от крайния срок за получаване на офертите.
16. Срок на договора -  31.12.2019г.
17. Запазена поръчка -  неприложимо.
18. Варианти - не се приемат.
19. Критерии за подбор на участниците:

19.1. годност/правоспособност /основание чл.60 от ЗОП/ - не се изисква.
19.2. икономическо и финансово състояние /основание чл.61 от ЗОП/ - 

не се изисква.
19.3. техническа и професионална способност /основание чл.63 от ЗОП/

- не се изисква.
20. В случай, че Участникът е обединение, задължително се представят учредителния акт, 

споразумение и/или друг документ, от който е видно правното основание за 
създаване на обединението, информация с правата и задълженията на участниците 
в обединението, дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 
уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

21. Възложителят изисква създаването на юридическо лице, ако участникът, определен за 
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.

22. Условия за участие:
22.1. Участниците представят оферта в опаковка върху която се 
посочват наименованието на участника /вкл. участниците в обединението/, 
адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес, предмет на 
процедурата и наименование на Възложителя.
22.2. Когато за някой от посочените документи е определено, че може 
да се представят чрез „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при
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който върху копието на документа представляващия участника е записал:
22.2.1. „Вярно с оригинала”;
22.2.2. името и фамилията на лицето което има право и заверява
документа;
22.2.3. датата, на която е извършил заверката.

Задължително следва да постави собственоръчен подпис със син цвят под заверката 
и да постави свеж печат на участника.

22.3. Когато изискуемият документ е издаден на чужд език, той се 
представя в офертата, в превод и на български език, върху бланка на 
преводаческа агенция, който носи подписа на преводача и печата на 
агенцията.

22.4. Приложенията към офертата се изготвят в съответствие с 
представените в документацията образци.

22.5. Ако офертата не е представена по указания начин, вкл. не по 
представените образци на Възложителят, участникът се отстранява, 
поради несъответствие с изискванията за участие.

23. Участникът се отстранява, когато:
23.1. е представил оферта, в която не е използвал приложените към 
настоящата документация образци;
23.2. не отговаря на обявените условия на Възложителя, включително 
изискванията за лично състояние /чл.54, ал. 1 от ЗОП/;
23.3. е свързано лице с друг участник в процедурата;
23.4. е регистриран в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици;
23.5. по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън 
плика с предлаганите ценови параметри елементи, свързани с предлаганата 
цена (или части от нея).

24. Участниците представят следните документи:
24.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата.
24.2. Информационен лист, представляващ административни сведения 

за участника - приложение 1. При участници обединения следва да се 
приложи и заверено копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 
представляващият.

24.3. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу 
изпирането на пари - приложение 2.
24.4. Декларация №1 за лично състояние на участника за липса на 
пречки за сключване на договор /основание чл.54, ал.1 т.3,4,5 и т.6 от ЗОП/ - 
приложение 3.
24.5. Декларация №2 за лично състояние на представляващия/щите 

участника за липса на пречки за сключване на договор /основание чл.54, 
ал.1 т. 1,2 и т.7 от ЗОП/ - приложение 4.

24.6. Декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 
от ЗОП/ - приложение 5.

24.7. Декларация за съгласие от подизпълнител - приложение 6.
24.8. Декларация за липса на свързаност /основание чл.101 ал.11 от 

ЗОП/ - приложение 7.
24.9. Декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален
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данъчен режим - пршожение 8.
24.10. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническата спецификация по съответната/ите обособена/и позиции- 
пршожение 9.

24.11. Ценови параметри по съответната/ите обособена/и позиции, 
представени в запечетан, непрозрачен плик в рамките на опаковката с 
офертата - пршожение 10.

Документите от т.24.1. до т.24.11., включително отделния, непрозрачен и запечатан 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри” се представят в обща непрозрачна 
опаковка, върху която се изписва:_______________________________________________
Наименование на участника 
Адрес за кореспонденция 
Телефон 
Факс
Електронен адрес

ОФЕРТА
за участие в процедура по обявена обществена поръчка с ред за възлагане събиране

на оферти с обява с предмет:

’ ЗАКУПУВАНЕ НА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ С ЕЛЕКТРОННИ 
КНИГИ И АБОНАМЕНТ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕРКА НА 

ОРИГИНАЛНОСТТА НА НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИТЕ“ 
ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.009-0036 „ИНВЕСТИЦИИ В ОБУЧЕНИЕТО 

НА СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ, ПОСТДОКТОРАНТИ И 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ -  ГАРАНТ ЗА ПО-ДОБРО БЪДЕЩЕ” /КОД, СЪГЛАСНО 
ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК /CPV/: 4861 0000/, ФИНАНСИРАН 
ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА 

„НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“

ПО ОБОСОБЕНА/И ПОЗИЦИЯ/ИИ........................................ ...............

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА

25. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 
правната връзка между тях по отношение на критериите.

26. Оценката на икономически най-изгодната оферта по всяка обособена позиция се 
извършва по критерии за възлагане най-ниска цена /основание чл.70 ал.2, т.1 от 
ЗОП/, като на първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена за 
съответната позиция.

27. Офертите се отварят от комисия, определена със заповед на Зам.-ректора по 
„Финанси и материална база” на Икономически университет -  Варна в 
Конферентна зала 320 в Учебен корпус -  1 на Икономически университет -  Варна, 
бул. "Княз Борис I" №77, гр. Варна от 10.00 ч. на 23 юли 2019г. на заседание, на 
което могат да присъстват представители на участниците.

28. При сключване на договора за обществена поръчка, участникът определен за 
изпълнител /както и неговите подизпълнители и трети лица, ако има такива/, 
представя/т документ/и, удостоверяващ/и липсата на обстоятелства по чл.54 от т.1,
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т.2 и т.З от ЗОП /в част наличие на задължения към общината по седалище и към 
Община Варна/.

29. Лице за контакт от страна на Възложителя -  Владимир Новаков, gsm. 0882 164 755.
30. Пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата 

/електронната преписка/ може да се осъществи на профила на купувача на 
Възложителя на адрес:

http://www.ue-vama.bg/article.aspx7icH23481

http://www.ue-vama.bg/article.aspx7icH23481


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
към

обявена от Икономически университет -  Варна обществена поръчка 
с ред за възлагане -  събиране на оферти с обява с предмет "Закупуване на достъп до 

научни бази данни с електронни книги и абонамент за платформа за проверка на 
оригиналността на научните разработки и публикациите“, по проект BG05M20P001- 

2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 
преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален 

фонд по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, 
/код, съгласно Общия терминологичен речник /СРУ/ - 4861 0000/.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

ЗАКУПУВАНЕ НА ДОСТЪП ДО НАУЧНИ БАЗИ ДАННИ С ЕЛЕКТРОННИ КНИГИ

Колекция:
Springer Nature E-books Copy Right Year 2018

Emerald E-books Business, Management and Economics
EBSCO E-books, колекции 

- Accounting and Finance -  2018
- Business-2 0 1 7
- Business-2018

- Economics -  2018

с общо за всички колекции не по-малко от 700 научни заглавия.

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

АБОНАМЕНТ ЗА ПЛАТФОРМА ЗА ПРОВЕРКА НА ОРИГИНАЛНОСТТА НА 
НАУЧНИТЕ РАЗРАБОТКИ И ПУБЛИКАЦИИТЕ

Общи характеристики и 
функционалност

1. Софтуер, насочен към проверка за плагиатство за 
нуждите на научни организации.
2. Проверка за оригиналност на цели научни трудове, 
проверявани чрез достъп до статии, книги, журнали и 
друго съдържание, публикувано от изследователи от 
целия свят.

Достъп до 1. приблизително 50 млн. статии, книги, сборници от 
конференции и др. от общо над 110 000 научни, 
технически и медицински журнали.
2. 100 млн. публикувани научни трудове от журнали, 
периодични издания, списания, енциклопедии и 
резюмета.
3. 60 млрд. актуални и архивирани уеб страници.
4. 300 000 дисертации, налични в бази данни.

Начин на работа Чрез:
1



1. Възможност за качване на документ в платформата 
на софтуера.
2. Сравняване на съдържанието на документа чрез 
технология за проверка на оригиналността.
3. Възможност за сравнения между два зададени 
документа.
4. Визуализиране на резултати под формата на „репорт 
за оригиналност“.

Системни изисквания при 
използването на продукта

1. По отношение на операционни системи за работа - 
Microsoft® Windows® 7+, Mac OS X v l0.4.11+
2. По отношение на използвани интернет браузъри - 
Firefox 38+, Chrome 45+, Safari 10+, Internet Explorer 11

Поддръжка на езици Възможност за търсене на съдържание най-малко на 
следните езици:
английски, френски, немски, италиански, испански, 
руски, хърватски, чешки, датски, холандски, унгарски, 
норвежки, полски, португалски, румънски, сръбски, 
словашки, словенски, шведски, гръцки и турски. 
Възможност са сравняване на зададени текстове с 
такива на същия език.

Поддържани документални 
формати

MS Word, Excel (.xlsm), Word XML, WordPerfect, 
PostScript, PowerPoint (.PPT, .PPTX), PDF, HTML, RTF, 
HWP, OpenOffice (ODT) and plain text

Размер на документите, които 
могат да бъдат проверявани

Проверка на документи до 400 страници, до 100 MB и 
до 25 000 думи в документ.

Тип на проверяваното съдържание Текст, изображения, таблици и графики
Други специфични 
функционалност

Да позволява:
1. качване на архивирани (zipped upload) документи в 
платформата за проверка.
2. качване на документи чрез изрязване и поставяне 
(cut and paste).
3. качване на документи чрез плъзгане и пускане (drag 
and drop).
4. организиране на документите в папки, включително 
действия като редактиране, преместване, перманентно 
изтриване и търсене.

Изисквания по отношение на 
визуализираните резултати от 

проверката

Да се включват:
1. източниците на съвпадение на съдържание, 
библиография и съдържание.
2. да има възможност за преглед в по-голям подробен 
файл или под формата на резюме.
3. резултатите да се визуализират под формата на 
процент на съвпадение и да се показва пълния текст на 
оригиналния източник.
4. да позволява запазване, съхранение и принтиране на 
резултатите от проверката.
5. номериране и оцветяване на идентифицирани 
съвпадения (желателно).

Защита и поддръжка

:

1. Потребителите да има достъп до платформата с 
потребителско име и парола, като има възможност за 
многократна смяна на зададената парола.
2. Да се предлага поддръжка по телефон и онлайн.
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3. До извършената проверка за оригиналност да има 
достъп единствено ползвателя на съответния акаунт.

Включени журнали, издателства и 
други източници на научни трудове

American Chemical Society
EBSCOHost
Ovid
American Institute of Physics 
Emerald Journals 
SAGE Reference 
Springer
PubMed/MedLine 
American Physical Society 
Institute of Physics 
ProQuest 
Elsevier
Pearson, McGraw-Hill and Wiley
Wiley Blackwell
Cengage Learning
Sage Publications
IEEE
Lippincott Williams & Wilkins
ABC CLIO
Gale
Oxford University Press 
Taylor & Francis 
Nature Publishing

/ Pij; ЗАЛИЧЕН НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2, A/I..1 ( 
3AM.-PEKT,ipf? здирНА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДА!

Чапаров/

I
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