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ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
СЕРТИФИЦИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО ISO 9001:2015

вх.№ РД-20-03/09.01.2020г
Утвърди

Информацият е заличена 
на Основание чл. 4, т. 1 

d, от Регламент ЕС 2016/679

Дата:....
/Зам.-Ректор ФПД ИУ—Барна 
доц. д-р Божидар Чапаров/

ДОКЛАД
от 09.01.2020г.

ОТНОСНО: Резултатите от дейността на комисията, назначена по реда чл. 51, ал. 1 от 
ППЗОП със заповед на Зам.-ректора по ФПД на ИУ - Варна № РД-06-4059/20.12.2019г. за 
разгледане на входираните документи от поканения участник „Агенция Пулсар“ ЕООД по 
обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без предварително обявление с предмет 
„Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г.” /код, 

съгласпо общия терминологичен речпик /CPV/: 4861 0000 „Система от бази данни“/, 
обявена с решение № РД-21-2456/03.12.2019г. и публикувана в АОП под уникален

номер 947290.

Докладаваме Ви, че назначената със Ваша заповед № РД-06-4059/20.12.2019г. 
комисия в състав:

1. Владимир Новаков -  председател -  експерт „Обществени поръчки”;
2. Росица Заркова-член-Ръководител отдел "Библиотека";
3. инж.Владко Влаев -  член -  Ръководител отдел „Стопанска и инвестиционна 

дейност“ в ИУ-Варна,
е разгледала, входираните документи от поканения участник „Агенция Пулсар“ 

ЕООД по обществена поръчка с ред за възлагане договаряне без предварително обявление 
с предмет „Годишен абонамент за достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за

В определения срок, съгласно покана изх. № РД-21-2487/16.12.2019 г. /до 16.30 часа 
на 19.12,2019г./ в Ректората (стая 209) бяха получени и вписани в Регистъра на

На 20.12.2019 г. от 09:30 ч. в Конферентна зала 205 в Учебен корпус -  1 на 
Икономически университет - Варна адрес: гр. Варна, бул. „Княз Борис I” № 77 комисията, 
чрез своя председател получи от Ректората (стая 209) плика с документите от участника, 
което обстоятелство е удостоверено с подписан протокол по реда на чл. 48, ал.6 от

УВАЖАЕМИ ДОЦ. ЧАПАРОВ,

2020 г.”

обществените поръчки документи по писмо вх. № 113.1/18.12.2019г. -16.00 ч.

ППЗОП към Регистъра на подадените оферти.
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Съгласно чл. 51, от ал.8 до ал. 13 от ППЗОП членовете на комисията подписаха 
декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал.2 от ЗОП.

Комисията извърши проверка за наличие на вписване на „Агенция Пулсар“ ЕООД в 
Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК по БУЛСТАТ 121902229.

В резултат на отваряне и разглеждане на представените документи, комисията 
установи наличие на. изискуемите документи, както следва:
1. Оферта за предоставяне на услуга за годишен абонамент на базитсте на EBSCO 
Information Services Business Source Ultimate Encyclopedia Britannica. Britannica Academic 
online JSTOR-AAF-Business I -оригинал.
2. Документи по та. 112, ал.1, т. 2 от ЗОП /удостоверяващи липсата на основанията за 
отстраняване от процедурата/ в частта:

свидетелство за съдимост на членовете на управителния орган на дружеството -  
оригинал;

- удостоверение, че дружеството няма задължения и лихви по тях към Община София
/по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от „Данъчно-осигурителен процесуален кодекс“/ -
нотариално заверено копие.

3. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.7 от ЗОП /че не е налице 
конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен/ - свободен текст - оригинал.

Комисията извърши проверка и получи по електронен път удостоверения, че 
дружеството няма задължения и лихви по тях към държавата и към Община Варна /по 
смисъла на та. 162, ал.2, т.1 от „Данъчно-осшуритслсм ироцссуалси кодекс“/ и 
удостоверение от ИА „Главна инспекция по труда“ за липса на основание за. задължително 
отстраняване по реда на чл.54> ал.1, т.6 от ЗОП.

Съгласно писмо от 18.10.2019 г. на Регионалния мениджър продажби за Югоизточна 
Европа за EBSCO Information Services, базите данни, предлагани на платформата 
EBSCOHost са обект на авторско право и тяхното разпространение изисква одобрението 
на EBSCO. "Агенция Пулсар" ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121902229, със седалище и 
адрес на управление гр.София, 1000, район Средец, ул. "Янтра" 11 е изключителен 
дистрибутор на EBSCO Information Services за България от 1995 г. Предоставената оферта 
за годишен абонамент на базитете на EBSCO е както следва:

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

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

JSTOR -  AAF -  Business I - -  1 330.00лв. /хиляда триста и тридесет лева/, без вкл.
д а

или обща цена на предложението 20 380.00лв. /двадесет хиляди триста и осемдесет 
лева/ без вкл. ДДС, която стойност отговаря на прогнозната стойност определена от 
Възложителя.

Във връзка с горецитираните констатации, изключителните права на доставчика, 
комисията предлага за изпълнител на процедурата с предмет „Годишен абонамент за 
достъп до научни бази и електронни ресурси EBSCO за 2020 г.” с решение да бъде определено 
„Агенция Пулсар“ ЕООД с ЕИК по БУЛСТАТ 121902229.
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С оглед законосъобразното прилагане на чл. 106, ал.1 от ЗОП, Ви информираме, че в 
десетдневен срок от представяне на настоящия доклад от дейността, имате право да 
приемете работата на комисията, назначена със Ваша Заповед № РД-06-4059/20.12.2019 г., 
чрез утвърждаване на настоящия доклад и да издадете решение за определяне на 
изпълнител или да прекратите процедурата при условията на чл. 110 от ЗОП. При 
констатирани от Ваша страна нарушения в работата на комисията, които могат да бъдат 
отстранени, без да се налага прекратяване на процедурата, документите по процедурата 
следва да бъдат върнати на комисията с указания за отстраняване на допуснатите 
наруптения.

Приложения към настоящия доклад:
1. Входящ регистър на документите.
2. } [,окументация по процедурата.

КОМИСИЯ:

2. Росица Заркова

1. Владимир Новаи

3. инж. Владко Влаев
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