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/Зам.-Ректор ФПД 
доц.д-р Божидар Чапаров/

ПРОТОКОЛ
от

26 юли 2019 г. за дейността на комисията назначена по реда чл.97, ал.1 от 
ППЗОП, назначена със заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - Варна № РД-06- 

2141/26.07.2019г. за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществена поръчка с ред за 

възлагане /основание чл.20, ал.З, т.2 и глава двадесет и шеста от ЗОП/ събиране 
на оферти с обява № 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”, финансиран от 

Европейския социален фонд и Европейския фонд за регионално развитие по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен разтеж“, /код, 

съгласно Общия терминологичен речник /CPW - 4861 0000/, открита с 
публикуването й в профила на купувача на 12.07.2019г.

/ГО 9090204 и ГО 9090559/.

В 09:00 часа на 26 юли 2019г. в Конферентна зала 320 в Учебен блок -  1 на 
Икономически университет -  Варна, адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77, 
определената комисия за разглеждане и оценка на офертите по реда на тяхното 
постъпване и за класиране на участниците в обществената поръчка се събра в състав-

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. инж. Владко Влаев -  член -  ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна; '
3. Ива Игнатова -  член -  Ръководител отдел „Научноизследователска дейност и 

доктурантура“ в ИУ-Варна и юрист по проект BG05M20P001-2.009-0036 
„Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 
преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще”.

До 16.30 часа на 25.05.2019г. в Ректората (стая 209) беше получена и вписана в 
Регистъра на обществените поръчки 1 /една/ оферта в запечатан и непрозрачна 
опаковка от „Агенция Пулсар“ ЕООД с вх.№ 104.1 ./22.07.2019г. от 10.45ч.

В залата не присъстват представители на участници в обществената поръчка.
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Председателят на комисията представи Заповед на Зам.-ректора ФПД на ИУ - 
Варна № РД-06-2141/26.07.2019г. и оповести, че е получил от Ректората (стая 209) 1 
/един/ брой оферта от „Агенция Пулсар“ ЕООД, което обстоятелство е удостоверено с 
подписан протокол по реда на чл.48, ал.6 от ППЗОП към Регистъра на подадените 
оферти.

Съгласно чл.51, ал.8, и чл.97, ал.2 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията констатира, че предадената опаковка не е разпечатана, не е с нарушена 
цялост и има записан входящ номер, съответстващ на реда на подаване на документите 
съгласно Регистъра на подадените оферти.

Офертата беше отворена. Ценови параметри, бяха в запечатан, непрозрачен плик 
в рамките на опаковката на офертата. Пликът беше разпечатан и беше оповестено, че 
„Агенция Пулсар“ ЕООД предлага по Обособена позиция № 1 „Закупуване на достъп 
до научни бази данни с електронни книги“, следните цени:

- за „Springer Nature E-books Copy Right Year 2018“ - 15 522.00лв. (петнадесет 
хиляди петстотин двадесет и два лева), без вкл. ДДС;

- за „Emerald E-books Business, Management and Economics“ - 8 223.00лв. (осем 
хиляди двеста двадесет и три лева), без вкл. ДДС; .

■ - за „EBSCO E-books“, колекции:
1. за „Accounting and Finance 2018“ - 5 440.00лв. (пет хиляди четиристотин и 

четиридесет лева), без вкл. ДДС;
2. за „Business 2017-7 767.00лв. (седем хиляди седемстотин шестдесет и 

седем лева), без вкл, ДДС; .
3. за Business 2018 - 6 164.00лв. (шест хиляди сто шестдесет и четири лева), 

без вкл. ДДС;
4. за Economics 2018 - 4 498.00лв. (четири хиляди четиристотин деветдесет и 

осем лева), без вкл. ДДС.

Общата предложена цена от „Агенция Пулсар“ ЕООД за закупуване на достъп до 
научни бази данни с електронни книги е в размер на 47 614.00лв. (четиридесет и седем 
хиляди шестстотин и четиринадесет лева), без вкл. ДДС.

На основание чл.54, ал.4 и ал.5 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация“ и „Ценовите параметри“ на участника „Агенция Пулсар“ ЕООД-

След извършване на горепосочените действия приключи публичната част от 
заседанието на комисията, която продължи работата си в закрито заседание по 
разглеждане на съдържащите се документи в офертите на участниците в съответствие с 
разпоредбите на ЗОП и условията определени в документацията по поръчката.

В резултат на разглеждане на представената оферта за съответствие с 
изискванията на Възложителя, комисията извърши проверка за наличие на вписване на 
участника в Търговския регистър към Агенцията по вписванията и направи следните 
констатации:

2

т ni.ш FM



1. офертата на „Агенция Пулсар“ ЕООД по БУЛСТАТ 121902229, съдържа:
- списък на документите, съдържащи се в офертата;
- информационен лист, представляващ административни сведения за участника - 

по образец /Приложение 1/ (оригинал)',
- декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от закона за мерките срещу изпирането на пари 

/Приложение 2/ (оригинал);
-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/ - по образец 
/Приложение 3/ (оригинал)',

-декларации №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/ - по 
образец /Приложение 4/, подписани от директорите на предприятието (оригинал)-,

- декларация за ползване на подизпълнители /основание чл.66 ал.1 от ЗОП/ - по 
образец /Приложение 5/ (оригинал);

WS -декларация за липса на свързаност с друг участник /основание чл.101 ал.11 от
ЗОП/ - по образец /Приложение 7/ (оригинал);

- декларация за регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим - 
по образец /Приложение 8/ (оригинал).

- предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация - по образец /Приложение 10/ (оригинал).

Установени липси, непълноти или несъответствия на представената 
информация в офертата, включително нередовности или фактически грешки:

Приложенията към офертата са изготвени в съответствие с представените в 
документацията образци. Комисията не установи липси, непълноти или несъответствия 
на представената информация в офертата на „Агенция Пулсар“ ЕООД.

Във връзка с горецитираните констатации комисията допуска до разглеждане на 
„Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

,  ч спецификация“ и до оценка на „Ценовите параметри“ на участника „Агенция Пулсар“
— ЕООД по Обособена позиция № 1 „Закупуване на достъп до научни бази данни с 

електронни книги“.

Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 
спецификация на „Агенция Пулсар“ ЕООД включва:
1. Готовност за представяне 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” 
за срок от 10 /десет/ работни дни след подписване на договора с Възложителя.
2. Съгласно техническата спецификация, предлага да осигури достъп до следните 
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”:
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„Springer Nature E-books Copy Right Year 2018“
„Emerald E-books Business, Management and Economics EBSCO E-books“

„EBSCO Е-books“, колекции:
„Accounting and Finance 2018“

„Business 2017“
„Business 2018“ •
„Economics 2018

3. Потвърждаване, че оферта е съобразена с изискванията, посочени в 
документацията за участие в поръчката.
4. Предложение общо за всички колекции 819 научни заглавия.
5. Гаранция, че е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно 
Съответствие с предоставената оферта.
6. Уверение, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 
труд, които са в сила в страната.
7. Съгласие с предложения от Възложителя срок на валидност на офертата - 90 
календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
8. Декларация, че оферта е валидна за периода от 90 календарни дни, считано от 
крайния срок за представяне на офертите, обвързаност с нея и възможност да бъде 
приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Ценовите параметри, предложени от „Агенция Пулсар“ ЕООД са в размер на 
47 614.00лв. (четиридесет и седем хиляди шестстотин и четиринадесет лева), без вкл. 
ДДС. Предложената цена за Обособена позиция № 1 „Закупуване на достъп до. научни 
бази данни с електронни книги“ не надвишава прогнозната стойност на поръчката, а 
именно 48 000.00 лв. /четиридесет и осем хиляди лева/, без включен ДДС.

Комисията цриема, че предложението за изпълнение на поръчката и ценовите 
параметри на участника „Агенция Пулсар“ ЕООД, удовлетворяват изискванията на 
Възложителя.

Комисията няма основание да прави проверка за съотношението на предложената 
от участника цена със средна стойност на ценови параметри на останалите участници.

РЕЗУЛТАТИ QT РАЗГЛЕЖДАНЕТО, ОЦЕНКАТА И КЛАСИРАНЕТО НА
УЧАСТНИЦИТЕ

Съгласно гореизложеното й на основание т.20 от описанието на обществената 
поръчка, касаеща оценяването на икономически най-изгодната оферта по критерии за 
възлагане най-ниска цена /чл.70 ал.2, т.1 от ЗОП/, като на първо място се класира 
участникът, предложил най-ниска цена, комисията класира по Обособена позиция № 1 
„Закупуване на достъп до научни бази данни с електронни книги“, както следва:

1. „Агенция Пулсар“ ЕООД -

Комисията предлага на Възложителя с утвърждаване на настоящия протокол да 
бъде предложено сключване на договор 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-
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2.009-0036 „Инвестиции в обучението на студенти, докторанти, постдокторанти и 
преподаватели -  гарант за по-добро бъдеще”, финансиран от Европейския социален 
фонд и Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Наука и 
образование за интелигентен разтеж“, /код, съгласно Общия терминологичен речник 
/СРУ/ - 4861 0000/ по Обособена позиция № 1 „Закупуване на достъп до научни бази 
данни с електронни книги“ на „Агенция Пулсар“ ЕООД с Е Ж  по БУЛСТАТ 
121902229, съгласно предложението за изпълнение на поръчката и ценовите параметри 
на участника.

Настоящият протокол е съставен на 29 юли 2019г. и съгласно чл.97, ал.4 от 
ППЗОП-се предава на Възложителя за утвърждаване.

2. Владко Влаев

КОМИСИЯ:

1 .  П  и , i n Wi i I ' l l i i f  T T i i i r

3. Ива Игнатова,
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