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ДОГОВОР

за годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси за 2020 г.

Днес,. .̂7Г.'.':........ 2020г., в гр. Варна, на основание утвърден доклад вх.№ РД-20-
03/09.01.2020г. за резултатите от оценка на получена оферта от поканен участник и 
решение № РД-14-08/09.01.2020г. на Зам.-ректора ФПД на ИУ-Варна за избор на 
изпълнител по обявена обществена поръчка с решение № РД-21-2456/03.12.2019г. от 
Икономически университет -  Варна с предмет „Годишен абонамент за достъп до научни 
бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г.” /код, съгласно общия терминологичен 
речник /СРУ/: 4861 0000 „Система от бази данни“/, публикувана в АОП под уникален 
номер 947290 между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по 
БУДСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван 
на основание заповед № РД 14-1523/12.06.2019г. от доц. д-р Божидар Костадинов 
Чапаров - Зам.-ректор по ФПД и на основание заповед № РД 14-2515/30.08.2019г. от 
Гергана Пенчева Нанева -  Заместник главен счетоводител, наричан за краткост 
“КУПУВАЧ”,
и
2. „АГЕНЦИЯ ПУЛСАР“ ЕООД със седалище и адрес на управление гр.София, 
п.к.1000, р-н Средец, ул.Янтра 11, идентификационен номер по БУЛСТАТ 121902229, 
идентификационен номер по ДДС BG121902229, представлявано от Даниела Станчева 
Станишева - Управител, в качеството на изключителен дистрибутор на EBSCO 
Information Services за България от 1995г., наричано по-долу „ДОСТАВЧИК”, се 
сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ДОСТАВЧИКЪТ осигурява на КУПУВАЧА абонамент за следните научни бази 
данни и научна информация за 2020 г.:

1.1. EBSCO Information Services. Business Source Ultimate;
1.2. Encyclopaedia Britannica. Britannica Academic online;
1.3. JSTOR -  AAF -  Business I.

II. ЦЕНА
Чл.2. Общата стойност на настоящия договор е 20 380.00лв. /двадесет хиляди триста и 
осемдесет лева/без вкл. ДДС, без включен ДДС в т.ч.:

Business Source Ultimate -  17 400.00лв. /седемнадесет хиляди и четиристотин 
лева/, без вкл. ДДС:

Encyclopedia Britannica. Britannica Academic online -  1 650.00лв. /хиляда шестогин 
и петдесет лева/, без вкл. ДДС и

JSTOR -  AAF -  Business I - -  1 330.00лв. /хиляда триста и тридесет лева/, без вкл.
.ДДС- ,
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Чл.З. Всички разходи по доставката, до адреса на КУПУВАЧА, са за сметка на 
ДОСТАВЧИКА.
Чл.4. Цената на договора по чл.2. от настоящия договор не подлежат на промяна по 
време на действие на договора.

III. ДОСТАВКА
Чл.5. Достъпът до научните бази и електронни ресурси се осъществява на адрес 
посочен от КУПУВАЧА, а именно:
- посочените от купувача IP адреси и диапазони за всички сгради на Икономически 
университет -  Варна -  ректорат, учебни корпуси 2 и 3 и студентски общежития.

IV. ПЛАЩАНИЯ
Чл.6. Абонаментната стойност се заплаща по банков път, след представяне на фактура 
от ДОСТАВЧИКА.

V. САНКЦИИ
Чл.7. При неизпълнение на доставката, ДОСТАВЧИКЪТ е задължен да възстанови 
сумата, равна на стойността на периода на липсващия достъп, като КУПУВАЧЪТ може 
да развали настоящия договор.
Чл.8. При закъснение на достъп, по вина на ДОСТАВЧИКА за всеки ден се заплаща 
неустойка в размер на 0,2% на ден.

VI. АРБИТРАЖ
Чл.9. Всички възникнали изменения и допълнения към настоящия договор се правят в 
писмен вид, подписани по надлежен начин от упълномощени представители на двете 
страни.

VII. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е в сила до 
31.12.2020 г.

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.11. Всички евентуални спорове по тълкуването и изпълнението на този договор се 
решават в дух на доброжелателство, чрез преговори между страните.
Чл. 12. Отговорни лица за изпълнение на настоящия договор:

за КУПУВАЧ: Росица Заркова -  Ръководител отдел "Библиотека", gsm.: 0882'
164 848;
за ДОСТАВЧИКА: Даниела Станишева -  Управител -  тел.: 02 846 74 79.

Настоящият договор се състави и,.1юдхгиса_в три еднообразни екземпляра -  един за
ДОСТАВ два за КУПУВАЧА.

ЗА КУПУВАЧ: ЗА ДОСТАВЧИК: е заличеш
С на Основание чл. 4, т.1 на Основание чл. 4, т. 1

ЗАМ.-РЕКТОР ФПЙ£ от Регламент ЕС 2016/679 УПРАВИТЕЛ: ...А » Е с 2016/67!
/доц. д-р Бощфрр /Даниела Ощниищ

^"JCY LTD.

ЗАМ.-ГЛ.СЧЕТОВО;
/Гергана Нанееа/

2



•-----I А генц и я ПУЛ C A P
ул. „Янтра” №11,1124 София

office@pulsaragency.com 
тел:02/8467479, факс: 02/9449373

ДО
ДОЦ. Д-Р БОЖИДАР ЧАПАРОВ 
ЗАМ.-РЕКТОР ПО ФПД 
ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
ВАРНА

София, 17 декември 2019 г.

Уважаеми доцент Чапаров,

Приложено изпращаме нашата оферта за абонамент за бази данни за 2020 г. в отговор 
на покана за участие в процедура по обявена обществена поръчка от Икономически 
университет -  Варна с предмет „Годишен абонамент за достъп до научни бази и 
електронни ресурси EBSCO за 2020 г."

Щ Ня и ме .

EBSCO -  Business Source Ultimate 17 400
Encyclopedia Britannica. Britannica Academic online 1650
JSTOR -  AAF -  Business 1 1330
* Цените са в лева без ДДС

Оставаме на разположение за допълнителна информация.
Информацият е заличена 
на Основание чл. 4, т. 1
отРегл^ент^С 2016/679[дГЕНция

Даниела Стант 
Управител
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