Вх. № 6/16.02.2016 г.
ПРОТОКОЛ
No 1/09.02.2016 г.
Във връзка с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент
за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени
позиции, Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и
Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society и в изпълнение на Заповед № 167/09.02.2016 г. на
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН и на основание чл. 68,
ал. 1, ал. 3, ал. 4, ал. 5 вр. чл. 72 от Закон за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в
състав:
1. Проф. Димитър Иванов – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката – председател;
2. Доц. Йоана Спасова-Дикова – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
3. Цветанка Кирилова Христова - началник отдел "Периодика" в ЦБ на БАН - лице
с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
4. Теменужка Каменова Найденова – счетоводител при ЦБ на БАН – член;
5. Рада Гьонова - лице с юридическо образование - член
се събра в сградата на Централната библиотека при БАН, находяща се в гр. София, ул.
„Петнадесети ноември“ № 1, на 09.02.2016 г. и на свое открито заседание започна
своята работа в 10.00 часа, след получаване на списъка с участниците и представените
оферти. Членовете на комисията подписаха декларации за обстоятелствата, посочени в
чл. 35 от ЗОП.
В 10.10 часа, започна отварянето на подадените оферти за участие в горепосочената
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Абонамент за
достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, съгласно
изискванията, посочени в обявлението и документацията за участие, по реда на
тяхното постъпване:
1.
„Индекс“ ООД
вх. № 4/08.02.2016 г.
Офертата е внесена с куриер в 12.15 часа
Офертата е надписано, че се подава за Обособена позиция I: Абонамент за база данни
Джейстор /JStore/ и Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско
Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society
На отварянето на подадената оферта присъства представител на участника, подал
оферта – Красина Томовска, упълномощено лице /с пълномощно, приложено към
протокола/. На отварянето на подадените оферти в настоящата процедура не
присъстват представители на средствата за масово осведомяване, нито на други лица.
Действия и констатации, относно отварянето на офертата на участника „Индекс“ ООД:
Офертата на участника „Индекс“ ООД е представена в 1 запечатан, непрозрачен плик,
надписан в съответствие с изискванията на закона и Възложителя /с посочване, че се
представя и за двете обособени позиции по процедурата - Обособена позиция I:
Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и Обособена позиция II: Абонамент за база
данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society/.
При отварянето на плика с подадена оферта, комисията констатира наличието на шест
отделни запечатани, непрозрачни плика в офертата – Плик № 1.1. Документи за подбор
по обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/; Плика с № 2.1
Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция I: Абонамент за база
данни Джейстор /JStore/; Плика с № 3.1. Ценово предложение за изпълнение на
поръчката по обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/; Плик
№ 1.2. Документи за подбор по обособена позиция II: Абонамент за база данни на
Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society; Плика с № 2.2
Предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция II: Абонамент за база
данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society; Плик с
№ 3.2. Ценово предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция II:

Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American
Physical Society.
Действия и констатации, относими към Обособена позиция I: Абонамент за база данни
Джейстор /JStore/ :
Всеки от членовете на комисията подписа Плик с номер 3.1 от офертата на участника
„Индекс“ ООД, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо ЗОП, поради
липса на втори участник в процедурата, пликът не бе подписан от лице по чл. 68, ал. 4,
изр. второ ЗОП. След това комисията отвори плик с номер 2.1 от офертата на
участника „Индекс“ ООД и се подписаха всички съдържащи се в плика документи от
петимата членове на комисията, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр.
първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП,
комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1.1 от офертата на участника
„Индекс“ ООД, оповести съдържащите се в него документи и извърши проверка за
наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, при което се установи, че
документите, изброени от участника в приложения списък с представени документи, са
представени както е посочено.
Действия и констатации, относими към Обособена позиция II: Абонамент за база данни
на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society:
След това всеки от членовете на комисията подписа Плик с номер 3.2 от офертата на
участника „Индекс“ ООД, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 4, изр. първо
ЗОП, поради липса на втори участник в процедурата, пликът не бе подписан от лице по
чл. 68, ал. 4, изр. второ ЗОП. След това комисията отвори плик с номер 2.2 от офертата
на участника „Индекс“ ООД и се подписаха всички съдържащи се в плика документи
от петимата членове на комисията, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр.
първо ЗОП. След това, в съответствие с изискването на чл. 68, ал. 5, изр. трето ЗОП,
комисията пристъпи към отваряне на плик номер 1.2 от офертата на участника
„Индекс“ ООД, оповести съдържащите се в него документи и извърши проверка за
наличието на всички документи, изброени от съответния участник в приложения
списък по чл. 56, ал. 1, т. 14 ЗОП с представените документи, при което се установи, че
документите, изброени от участника в приложения списък с представени документи, са
представени както е посочено.
Комисията приключи публичната част от заседанието си в 10.45 часа на 09.02.2016 г. с
подписване на настоящия протокол, състоящ се общо от три страници.
Приложения:
Декларации по чл. 35 ЗОП – 5 броя;
Списък на участниците в процедурата – 1 брой.
Пълномощно – 1 брой
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
ЗЗЛД/
Проф. Димитър Иванов –

/подпис – заличен, съгласно чл. 2

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
ЗЗЛД/
Цветанка Христова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Рада Гьонова -

Доц. Йоана Спасова-Дикова

Теменужка Найденова -

ПРОТОКОЛ
No 2/10.02.2016 г.
Във връзка с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент
за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени
позиции, Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и
Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society и в изпълнение на Заповед № 167/09.02.2016 г. на
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН и на основание чл. 68,
ал. 7 и ал. 8 вр. чл. 72 ЗОП, комисия в състав:
1. Проф. Димитър Иванов – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката – председател;
2.
Доц. Йоана Спасова-Дикова – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
3.
Цветанка Кирилова Христова - началник отдел "Периодика" в ЦБ на БАН - лице
с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
4.
Теменужка Каменова Найденова – счетоводител при ЦБ на БАН – член;
5.
Рада Гьонова - лице с юридическо образование - член
в 14.00 часа на 10.02.2016 г., на свое закрито заседание, пристъпи към разглеждане на
документите и информацията в Плик № 1.1. и Плик № 1.2. от офертата на участника в
настоящата процедура „Индекс“ ООД, по Обособена позиция I: Абонамент за база
данни Джейстор /JStore/ и Обособена позиция II: Абонамент за база данни на
Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society, за съответствие с
критериите за подбор, поставени от Възложителя. В хода на своята работа, членовете
на комисията констатираха следното:
I. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените
документи и информация в Плик № 1.1. Документи за подбор по обособена
позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ от оферта с вх. №
4/08.02.2016 г. на участника „Индекс“ ООД и за съответствието им с
критериите за подбор, поставени от Възложителя:
1. Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си
статус:
1) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписана от
представляващия участника и съдържащо изискуемите се данни и информация по чл.
56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и:
- декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП, подписана от
представляващия участника;
- копие на документ за оторизиране на настоящия участник от собственика на база
данни Джейстор /JStore/, да осигури абонамента за нея – представен на английски
език и в превод на български език;
2) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец),
подписана от представляващия участника;
3) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец),
подписана от представляващия участника;
4) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, съобразно
приложения образец), подписана от представляващия участника – 2 броя.
Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил
всички изискуеми документи за доказване на юридическия си статус и няма
нередовни такива.
2. Участникът е представил следните документи за доказване на техническите си
възможности и квалификация:

1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от
представляващия участника;
2) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие с
чл. 51, ал. 4 ЗОП – 3 броя копия, заверени за вярност с оригинала и 5 броя отнасяния
към публичен регистър на АОП.
Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил
всички изискуеми документи за доказване на техническите си възможности и
квалификация и няма нередовни такива.
3. Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ:
1) Документ, удостоверяващ внесена от участника гаранция за участие в процедурата
по обособена позиция I под формата на парична сума.
Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че
участникът „Индекс“ ООД е представил всички изискуеми се от възложителя
документи и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни
такива. От тях може да се установи, че същият отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи
за доказване на юридическия статус и отговаря на заложените в
документацията условия за допустимост/ за участие в процедурата по
обособена позиция I.
II. Проверка и констатации за наличието и редовността на представените
документи и информация в Плик № 1.2. Документи за подбор по обособена
позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society от оферта с вх. № 4/08.02.2016 г. на участника
„Индекс“ ООД и за съответствието им с критериите за подбор, поставени от
Възложителя:
1. Участникът е представил следните документи за доказване на юридическия си
статус:
1) Представяне на участника (оригинал, съобразно приложения образец), подписана от
представляващия участника и съдържащо изискуемите се данни и информация по чл.
56, ал. 1, т. 1 ЗОП, в т.ч. и:
- декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по
ал. 1 и 5 и посочените в обявлението изисквания по ал. 2, т. 1, 4 и 5 ЗОП, подписана от
представляващия участника;
– същите се съдържат в плик № 1.1, Документи за подбор, подаден за участие в
обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в Списъка на документите,
съдържащ се в плик № 1.2, Документи за подбор, подаден за участие в обособена
позиция II;
- копие на документ за оторизиране на представител за България от собственика на
база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society, да
осигурява абонамента за нея и за оторизиране на настоящия участник от оторизирания
представител за България на собственика на база данни на Американско Физическо
Дружество /АПС/- American Physical Society, да осигури абонамента за нея –
представен на английски език и в превод на български език;
б) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП (оригинал, съобразно приложения образец),
подписана от представляващия участника– същите се съдържат в плик № 1.1,
Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е
отбелязано изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1.2,
Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция II;
в) Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 (оригинал, съобразно приложения образец),
подписана от представляващия участника – същите се съдържат в плик № 1.1,
Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е
отбелязано изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1.2,
Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция II;
г) Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици (оригинал, съобразно
приложения образец), подписана от представляващия участника – 2 броя – същите се

съдържат в плик № 1.1, Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция
I, като това е отбелязано изрично в Списъка на документите, съдържащ се в плик №
1.2, Документи за подбор, подаден за участие в обособена позиция II.
Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил
всички изискуеми документи за доказване на юридическия си статус и няма
нередовни такива.
2. Участникът е представил следните документи за доказване на техническите си
възможности и квалификация:
1) Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на настоящата
обществена поръчка (оригинал, съгласно приложения образец), подписан от
представляващия участника – същите се съдържат в плик № 1.1, Документи за
подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в
Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1.2, Документи за подбор, подаден за
участие в обособена позиция II;
2) Доказателства за изпълнени услуги от посочените в списъка по б.а), в съответствие с
чл. 51, ал. 4 ЗОП – 3 броя копия, заверени за вярност с оригинала и 5 броя отнасяния
към публичен регистър на АОП – същите се съдържат в плик № 1.1, Документи за
подбор, подаден за участие в обособена позиция I, като това е отбелязано изрично в
Списъка на документите, съдържащ се в плик № 1.2, Документи за подбор, подаден за
участие в обособена позиция II.
Във връзка с това членовете на комисията считат, че участникът е представил
всички изискуеми документи за доказване на техническите си възможности и
квалификация и няма нередовни такива.
3. Участникът е представил и следния изискуем от Възложителя документ:
1) Документ, удостоверяващ внесена от участника гаранция за участие в процедурата
по обособена позиция II под формата на парична сума.
Във връзка с констатациите по тази точка, членовете на комисията считат, че
участникът „Индекс“ ООД е представил всички изискуеми се от възложителя
документи и информация за подбор съгласно чл. 56 ЗОП и същите са редовни
такива. От тях може да се установи, че същият отговаря на поставените от
възложителя критерии за подбор /представени са всички изискуеми документи
за доказване на юридическия статус и отговаря на заложените в
документацията условия за допустимост/ за участие в процедурата по
обособена позиция II.
III. Констатации относно приложимостта на чл. 68, ал. 8 ЗОП:
Във връзка с констатациите по т. I и т. II, от настоящия протокол и поради отсъствие
на липсващи документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или други
нередовности, вкл. и фактически грешки по всяка от обособените позиции на
настоящата поръчка, не е налице основание за изпращане на протокола на участника в
процедурата – чл. 68, ал. 8 ЗОП и Комисията, назначена със Заповед № 167/09.02.2016
г., счита че може да пристъпи към разглеждане на документите в пликове с № 2.1 и №
2.2. от офертата на участника – за установяване съответствието им с изискванията на
Възложителя по съответната обособена позиция I и II от настоящата процедура.
Настоящото заседание приключи в 15.10 часа на 10.02.2016 г., с подписването на този
протокол, състоящ се общо от пет страници.
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Проф. Димитър Иванов –

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Доц. Йоана Спасова-Дикова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Цветанка Христова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Теменужка Найденова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Рада Гьонова -

ПРОТОКОЛ
No 3/10.02.2016 г.
Във връзка с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент
за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени
позиции, Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и
Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society и в изпълнение на Заповед № 167/09.02.2016 г. на
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН и на основание чл. 68,
ал. 10, чл. 69а, ал. 2 и ал. 3и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/, комисия
в състав:
1. Проф. Димитър Иванов – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката – председател;
2.
Доц. Йоана Спасова-Дикова – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
3.
Цветанка Кирилова Христова - началник отдел "Периодика" в ЦБ на БАН - лице
с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
4.
Теменужка Каменова Найденова – счетоводител при ЦБ на БАН – член;
5.
Рада Гьонова - лице с юридическо образование - член
се събра на закрито заседание на 10.02.2016 г., в 15.30 часа, за разглеждане
предложенията в Плик № 2.1, подаден за участие по обособена позиция I: Абонамент за
база данни Джейстор /JStore/ и предложенията в плик № 2.2, подаден за участие в
обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society, от оферта с вх. № 4/08.02.2016 г. на участника
„Индекс“ ООД, за който участник е установено, че отговаря на критериите за подбор; и
за установяване съответствието на предложенията за изпълнение на поръчката по
всяка от обособените позиции, на допуснатия участник с изискванията на
Възложителя.
I.
Разглеждане на документите в плик № 2.1 на участника „Индекс“ ООД
в настоящата процедура по обособена позиция I, който отговаря на
изискванията за подбор. Констатации относно съответствието на техническото
предложение на допуснатия участник с поставените от възложителя изисквания
за изпълнение обекта и предмета на поръчката
След извършения преглед на документите в Плик № 1.1 от офертата на участника в
настоящата процедура и констатациите от Протокол № 2/10.02.2016 г., членовете на
комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническото
предложение от офертата на участника, който отговарят на изискванията на
Възложителя, с поставените от Възложителя изисквания към обекта и предмета на
настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на поръчката. Технически
спецификации от Документацията за участие в настоящата поръчка. За участника
„Индекс“ ООД, членовете на комисията извършиха проверка за съответствие на
представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция I с
поставените от Възложителя изисквания към нейния обект и предмет, при което
установиха и констатираха следното:
Техническото предложение на Участника „Индекс“ ООД е попълнено в съответствие с
изискванията на Възложителя, направени са предложения по всички от изискванията,
заложени в техническата спецификация от Документацията за участие.
Предложено е организирането и изпълнението на поръчката, по обособена позиция I:
Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ съгласно посочените в документацията
технически спецификации при следните параметри:
Осигуряване на 24-часов, непрекъснат достъп чрез IP- разпознаване до електронните
версии на списания от База данни Джейстор /JStore/, включени в информационните
пакети:
- „Изкуствознание и наука“-VII (Art&Sciences VII package)
- „Математика и Статистика“ (Mathematics&Statistics)
- „Екология и ботаника-II“ (Ecology & Botany II);
- „Право“ (Law)

Предложено е следното място на изпълнение на поръчката: интернет достъп на
територията на Р България, чрез ограничаване по IP адрес за достъп.
Направени са следните допълнителни предложения за подобряване качеството на
услугата – бонуси, включително условията за това: проучване на информационните
потребности на учените от БАН и изготвяне на спецификации на информационните
ресурси за обявения конкурс.
Предложен е срок, в който ще бъде осигурен абонамента: до 20 след подписване на
договора за изпълнение на настоящата поръчка.
Декларирано е, че:
участникът има право и може да предостави/осигури абонамент за Възложителя
до посочената по-горе електронна база данни, до искания от него пакет;
участникът ще предостави/осигури абонамент до посочената по-горе
електронна база данни, който ще е пълнотекстов, непрекъснат, 24-часов, през
Интернет, чрез предоставяне на уникални потребителско име и парола.
участникът ще предостави/осигури онлайн достъпа до посочената по-горе
електронна база данни, предмет на поръчката като обезпечи пълното техническо
обслужване на дейностите от страна на организацията, притежаваща правата върху
базите данни – възможности за анализ, получаване на съобщения за нови статии и
цитирания, преглед и разглеждане, изтегляне, разпечатване на абонираните продукти.
участникът ще предостави/осигури абонамент за достъп до База данни
Джейстор /JStore/ за периода от 14.07.2016 г. до 31.12.2017 г., удостоверено чрез
лицензионно споразумение;
участникът ще изпълни предмета на поръчката с грижата на добрия търговец,
като ще отговаря за действия на ангажираните от нас лица като за свои. При
изпълнение предмета на поръчката ще изпълнява дейността си като предоставя услуги,
които напълно съответстват с действащите законови изисквания и добрата търговска
практика;
участникът ще изпълнява предмета на поръчката, по обособената позиция, за
която правя настоящото предложение, за срока на абонамента, а именно: за периода от
14.07.2016 г. до 31.12.2017 г., считано от датата на подписване на лицензионно
споразумение за предоставяне/осигуряване на достъп до електронна база данни
Джейстор /JStore/.
От извършената до момента проверка от комисията за установяване
съответствието на участника в процедурата с изискванията за подбор
поставени от Възложителя, както и за установяване съответствие на
направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с
поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника „Индекс“ ООД подадена за участие в обособена позиция I, отговаря
на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение предмета на
настоящата поръчка, съответстващо с изискванията на Възложителя по
обособена позиция I.
На основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие
в настоящата процедура оферта и ще я оцени в съответствие с предварително
обявените условия.
II.
Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от
ЗОП за предложението в плик № 2.1, подаден за участие в обособена позиция I:
Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само една
подадена оферта, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на
основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП.
III.
Разглеждане на документите в плик № 2.2 на участника „Индекс“ ООД
в настоящата процедура по обособена позиция II, който отговаря на
изискванията за подбор. Констатации относно съответствието на техническото
предложение на допуснатия участник с поставените от възложителя изисквания
за изпълнение обекта и предмета на поръчката
След извършения преглед на документите в Плик № 1.2 от офертата на участника в
настоящата процедура и констатациите от Протокол № 2/10.02.2016 г., членовете на
комисията пристъпиха към разглеждане и проверка съответствието на техническото
предложение от офертата на участника, който отговарят на изискванията на
Възложителя, с поставените от Възложителя изисквания към обекта и предмета на

настоящата поръчка в Глава 3 Пълно описание на предмета на поръчката. Технически
спецификации от Документацията за участие в настоящата поръчка. За участника
„Индекс“ ООД, членовете на комисията извършиха проверка за съответствие на
представеното предложение за изпълнение на поръчката по обособена позиция II с
поставените от Възложителя изисквания към нейния обект и предмет, при което
установиха и констатираха следното:
Техническото предложение на Участника „Индекс“ ООД е попълнено в съответствие с
изискванията на Възложителя, направени са предложения по всички от изискванията,
заложени в техническата спецификация от Документацията за участие.
Предложено е организирането и изпълнението на поръчката, по обособена позиция II:
Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American
Physical Society, съгласно посочените в документацията технически спецификации при
следните параметри:
Осигуряване на 24-часов, непрекъснат достъп чрез IP- разпознаване до публикации от
База данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society,
включени в пакет продукти „Комбиниран пакет“ (APS All Package - Online Access Package with a PROLA, Tier 2).
Предложено е следното място на изпълнение на поръчката: интернет достъп на
територията на Р България, чрез ограничаване по IP адрес за достъп.
Направени са следните допълнителни предложения за подобряване качеството на
услугата – бонуси, включително условията за това: проучване на информационните
потребности на учените от БАН и изготвяне на спецификации на информационните
ресурси за обявения конкурс.
Предложен е срок, в който ще бъде осигурен абонамента: до 20 след подписване на
договора за изпълнение на настоящата поръчка.
Декларирано е, че:
участникът има право и може да предостави/осигури абонамент за Възложителя
до посочената по-горе електронна база данни, до искания от него пакет;
участникът ще предостави/осигури абонамент до посочената по-горе
електронна база данни, който ще е пълнотекстов, непрекъснат, 24-часов, през
Интернет, чрез предоставяне на уникални потребителско име и парола.
участникът ще предостави/осигури онлайн достъпа до посочената по-горе
електронна база данни, предмет на поръчката като обезпечи пълното техническо
обслужване на дейностите от страна на организацията, притежаваща правата върху
базите данни – възможности за анализ, получаване на съобщения за нови статии и
цитирания, преглед и разглеждане, изтегляне, разпечатване на абонираните продукти.
участникът ще предостави/осигури абонамент за достъп до База данни на
Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society за абонаментната
2016 г., удостоверено чрез лицензионно споразумение;
участникът ще изпълни предмета на поръчката с грижата на добрия търговец,
като ще отговаря за действия на ангажираните от нас лица като за свои. При
изпълнение предмета на поръчката ще изпълнява дейността си като предоставя услуги,
които напълно съответстват с действащите законови изисквания и добрата търговска
практика;
участникът ще изпълнява предмета на поръчката, по обособената позиция, за
която правя настоящото предложение, за срока на абонамента, а именно: за
абонаментната 2016 г., считано от датата на подписване на лицензионно споразумение
за предоставяне/осигуряване на достъп до електронна база данни.
От извършената до момента проверка от комисията за установяване
съответствието на участника в процедурата с изискванията за подбор
поставени от Възложителя, както и за установяване съответствие на
направеното техническо предложение за изпълнение предмета на поръчката с
поставените от възложителя изисквания, бе установено че офертата на
участника „Индекс“ ООД, подадена за участие в обособена позиция II, отговаря
на изискванията за подбор и съдържа предложение за изпълнение предмета на
настоящата поръчка, съответстващо с изискванията на Възложителя по
обособена позиция II.
На основание чл. 71, ал. 1 от ЗОП, комисията ще разгледа подадената за участие
в настоящата процедура оферта и ще я оцени в съответствие с предварително
обявените условия.

IV.
Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от
ЗОП за предложението в плик № 2.2, подаден за участие в обособена позиция II:
Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура има само една
подадена оферта, то не са налице условията за извършване на проверка за наличие на
основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП.
V. Определяне на дата и час за отваряне на ценовото предложение по
обособена позиция I и обособена позиция II:
Членовете на комисията след като приключиха извършването на преценка и за
допустимостта на предложенията за изпълнение на поръчката от офертата на
участника в настоящата процедура по обособена позиция I и II, предвид избраният
критерий за оценка на офертите, подадени за участие в настоящата процедура - найниска предлагана цена, на основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП и съгласно
посоченото в т. 2 от Раздел II, Глава 5 от Документацията за участие в настоящата
поръчка, следва да пристъпят към публикуване на информация за деня, часа и мястото
на провеждане на публично заседание за отваряне и оповестяване на ценовите оферти
на допуснатия участник на Профила на купувача на ЦБ при БАН на адрес:
http://cl.bas.bg/profil-na-kupuvacha/obschestvena-porchka-na-abonament-za-period-otedna-godina-za-dostp-do-elektronni-bazi-danni-sdrzhaschi-nauchna-literatura-2016-g
в секция „Обществени поръчки/Профил на купувача“; при отварянето на плика с
предлаганата цена и оповестяване на ценовите оферти имат право да присъстват
участниците в процедурата по съответната обособена позиция или техни
упълномощени представители, както и други лица и представители на средствата за
масова информация.
Членовете на комисията възлагат на Теменужка Найденова – член на комисията, да
подпише и да организира публикуването на съобщение в Профила на купувача на
Възложителя. Съобщението трябва да има следното съдържание:
„На основание чл. 69а, ал. 3, изр. първо ЗОП, Комисия назначена със Заповед №
169/09.02.2016 г., обявява, че на 16.02.2016 г., в 10.00 часа в сградата на
Централната библиотека на БАН - гр. София, ул. „Петнадесети ноември“ № 1, стая
207, ще се извърши отваряне на ценовите оферти и оповестяване на предлаганите
цени, в откритата с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на ЦБ
при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент за достъп
до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по всяка от обособените
позиции: Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/; Обособена
позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/American Physical Society.
Отварянето на ценовите оферти ще се извърши публично, при условията на чл.
68, ал. 3 ЗОП.
С оглед избрания критерий за оценка на офертите в настоящата процедура и по
двете обособени позиции на поръчката: „най-ниска предлагана цена“, не е налице
основание за прилагане на чл. 69а, ал. 3, изр. второ ЗОП.
Дата на обявяване на настоящото съобщение в интернет страницата на
възложителя, Профила на купувача: 11.02.2016 г.“
Настоящото заседание приключи в 16.30 часа на 10.02.2016 г., с подписването на този
протокол, състоящ се от общо шест страници.
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
ЗЗЛД/
Проф. Димитър Иванов –

/подпис – заличен, съгласно чл. 2

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
ЗЗЛД/
Цветанка Христова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Рада Гьонова -

Доц. Йоана Спасова-Дикова -

Теменужка Найденова -

ПРОТОКОЛ
No 4/16.02.2016 г.
Във връзка с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент
за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени
позиции, Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и
Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society и в изпълнение на Заповед № 167/09.02.2016 г. на
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН, на основание чл. 69а,
чл. 70, чл. 71 във вр. с чл. 72 ЗОП, комисия в състав:
1. Проф. Димитър Иванов – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката – председател;
2.
Доц. Йоана Спасова-Дикова – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
3.
Цветанка Кирилова Христова - началник отдел "Периодика" в ЦБ на БАН - лице
с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
4.
Теменужка Каменова Найденова – счетоводител при ЦБ на БАН – член;
5.
Рада Гьонова - лице с юридическо образование - член
се събра на свое открито заседание на 16.02.2016 г. в 10.00 часа в сградата на
Централната библиотека на БАН - гр. София, ул. „Петнадесети ноември“ № 1, стая 207,
за провеждане на публично заседание, на което да бъдат отворени ценовите
предложения на участника „Индекс“ ООД в настоящата процедура по Обособена
позиция I: I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и Обособена позиция II:
Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American
Physical Society, и който участник е представил оферта, отговаряща на изискванията
на Възложителя, която дата и час са конкретизирани в Протокол № 3/10.02.2016 г. и за
което участникът е уведомен чрез публикуване на съобщение за това на 11.02.2016 г.
на Профила на купувача на Възложителя и чрез изпращане на нарочно съобщение на
посочения от него електронен адрес.
На извършване действията на комисията по чл.69а ЗОП, присъства представител на
участника, подал оферта - Данчо Павловски; съсобственик в дружеството “Индекс“
ООД. На отварянето на ценовите предложения в настоящата процедура не присъстват
представители на средствата за масово осведомяване, нито на други лица.
Предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към отваряне на ценовото
предложение по Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ на
участника, за който е установено че отговаря на изискванията на Възложителя и
оповестяване на предлаганите от него цени.
Участникът „Индекс“ ООД е направил следното ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка по Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор
/JStore/, пакети: „Изкуствознание и наука“-VII (Art&Sciences VII package); „Математика
и Статистика“ (Mathematics&Statistics); „Екология и ботаника-II“ (Ecology & Botany II);
„Право“ (Law) – 18 600 /осемнадесет хиляди и шестстотин/ лева.
След това и отново предвид избрания критерий за оценка, комисията пристъпи към
отваряне на ценовото предложение по Обособена позиция II: Абонамент за база данни
на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society, на участника,
за който е установено че отговаря на изискванията на Възложителя и оповестяване на
предлаганите от него цени.
Участникът „Индекс“ ООД е направил следното ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка по Обособена позиция II: Абонамент за база данни на
Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society: Обща цена за
абонамент за Публикации на Американското Физическо Дружество, на следния пакет
продукти: „Комбиниран пакет“ (APS All Package - Online Access - Package with a PROLA,
Tier 2) – 39 500 /тридесет и девет и петстотин/ лева.

Комисията приключи публичната част от своята работа съгласно чл. 69а от ЗОП в 10.25
часа на 16.02.2016 г., с подписване на настоящия протокол, състоящ се от две
страници.
Комисия:
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
ЗЗЛД/
Проф. Димитър Иванов –

/подпис – заличен, съгласно чл. 2

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Цветанка Христова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Теменужка Найденова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Рада Гьонова -

Доц. Йоана Спасова-Дикова -

ПРОТОКОЛ
No 5/16.02.2016 г.
Във връзка с Решение № 6/11.01.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН за откриване на процедура по реда на ЗОП с предмет: „Абонамент за
достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени
позиции, Обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ и Обособена
позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/American Physical Society и в изпълнение на Заповед № 167/09.02.2016 г. на Изпълнителния
директор на Централната библиотека при БАН, на основание чл. 69а, ал. 2, 3, ал. 4, чл. 70,
чл. 71 и чл. 72 от Законa за обществените поръчки /ЗОП/, комисия в състав:
1. Проф. Димитър Иванов – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката – председател;
2.
Доц. Йоана Спасова-Дикова – научен секретар при БАН - лице с професионална
компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
3.
Цветанка Кирилова Христова - началник отдел "Периодика" в ЦБ на БАН - лице
с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката - член;
4.
Теменужка Каменова Найденова – счетоводител при ЦБ на БАН – член;
5.
Рада Гьонова - лице с юридическо образование - член
след като приключи публичната си част от заседанието си по отваряне и оповестяване на
ценовите предложения в настоящата обществена поръчка, на което извърши
последователно действията по чл. 69а ЗОП, в 10.30 часа, на 16.02.2016 г., започна
закритото си заседание за установяване съответствието на ценовото предложение на
участника, подадено за участие в настоящата процедура по обособена позиция I: Абонамент
за база данни Джейстор /JStore/и по обособена позиция II: Абонамент за база данни на
Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society, с изискванията на
Възложителя, разглеждане и оценка на ценовото предложение от офертата на участника,
отговарящ на изискванията на Възложителя по заложения в документацията ценови
показател и класиране.
I.
Разглеждане на ценовото предложение по обособена позиция I: Абонамент за
база данни Джейстор /JStore/на участника, отговарящи на изискванията на
Възложителя
Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Индекс“ ООД по
тази обособена позиция за съответствието му с изискванията на т. 3.6, Глава 3 от
Документацията за участие.
Комисията установи, че в офертата на участника „Индекс“ ООД по обособена позиция I:
Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя:
Предложени са обща цена за осигуряване на достъпа до база данни Джейстор /JStore/ за
изискуемите се пакети и единични цени за осигуряване достъпа до отделните пакети.
Декларирано е че:
- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията
за участие по съответна обособена позиция.
- В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, за вярна да се
приема, посочената словом.
- Цената на направеното предложение е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
- посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение предмета на
поръчката, по обособената позиция, без ДДС;
- посочената обща цена е формирана въз основа на единичните цени на
услугите, включени в предмета на поръчката по обособената позиция, при
съобразяване на максималните прогнозни стойности. При несъответствие между
предложените единични и обща цени, за валидна следва да бъде общата цена на
предложението. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът се
задължава да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на
предложението;
- посочената обща цена включва всички разходи на участника, такси, лицензионни
възнаграждения, данъци /без ДДС/ и други плащания които могат да възникнат при и
повод изпълнението на поръчката, като тази цена няма да подлежи на увеличение, в т.ч. и
поради неправилно разбиране на предмета на поръчката.
II.
Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за
предложенията в плик № 3.1, подаден за участие по обособена позиция I:

Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура по обособена
позиция I има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка
за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
III.
Разглеждане на ценовото предложение по обособена позиция II: Абонамент за
база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society
на участника, отговарящи на изискванията на Възложителя
Членовете на комисията разгледаха ценовото предложение на участника „Индекс“ ООД по
тази обособена позиция за съответствието му с изискванията на т. 3.6, Глава 3 от
Документацията за участие.
Комисията установи, че в офертата на участника „Индекс“ ООД по обособена позиция II:
Ценовото предложение е попълнено в съответствие с изискванията на Възложителя:
Предложени са обща цена за осигуряване на достъпа до база данни на Американско
Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society за изискуемите се пакети и
единични цени за осигуряване достъпа до отделните пакети.
Декларирано е че:
- Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от документацията
за участие по съответна обособена позиция.
- В случай на несъответствие между цената, изписана цифром и словом, за вярна да се
приема, посочената словом.
- Цената на направеното предложение е окончателна и не подлежи на увеличение, като:
- посочената обща цена включва всички разходи по изпълнение предмета на
поръчката, по обособената позиция, без ДДС;
- посочената обща цена е формирана въз основа на единичните цени на
услугите, включени в предмета на поръчката по обособената позиция, при
съобразяване на максималните прогнозни стойности. При несъответствие между
предложените единични и обща цени, за валидна следва да бъде общата цена на
предложението. В случай че бъде открито такова несъответствие, участникът се
задължава да приведе единичните цени в съответствие с общата цена на
предложението;
- посочената обща цена включва всички разходи на участника, такси, лицензионни
възнаграждения, данъци /без ДДС/ и други плащания които могат да възникнат при и
повод изпълнението на поръчката, като тази цена няма да подлежи на увеличение, в т.ч. и
поради неправилно разбиране на предмета на поръчката.
IV. Извършване на проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 ЗОП за
предложенията в плик № 3.1, подаден за участие по обособена позиция II:
Членовете на комисията като взеха предвид, че в настоящата процедура по обособена
позиция II има само един участник, то не са налице условията за извършване на проверка
за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 от ЗОП.
V. Класиране на офертата на допуснатия участник
Членовете на комисията констатираха, че предвид разгледаните до момента документи,
съдържащи се в офертата на допуснатия до оценка участник в настоящата процедура
„Индекс“ ООД по обособени позиции I и II, същата отговаря на изискванията на ЗОП и
документацията за участие в процедурата. Офертата на участника в процедурата, отговаря
на предварително обявените от възложителя условия и е подадени от участник, за който не
са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; техническото му и ценово предложение и по двете
обособени позиции I и II, съответстват на изискванията на Възложителя. С оглед на това,
може да се пристъпи и към оценка на ценовите предложения от офертата, в съответствие с
предварително обявените условия.
В документацията за възлагане на поръчката /в т.ч. и в Обявлението, част от
документацията/ възложителят е посочил, че офертите по всяка от обособените позиции ще
бъдат оценявани по критерия, определен в чл. 37, ал. 1, т. 1 ЗОП – най-ниска предлагана
цена: най-ниска предлагана обща цена за изпълнение предмета на настоящата поръчка
по съответна обособена позиция.
На първо място се класира предложението на този участник за обособената позиция от
настоящата поръчка, което има най-ниска обща цена за изпълнение предмета на
обособената позиция от настоящата поръчка.
Съгласно чл. 69а, ал. 2 и чл. 71, ал. 1 ЗОП, комисията пристъпи към класиране:

Предложена обща цена от участника за изпълнение на предмета на настоящата поръчка по
обособена позиция I: Абонамент за база данни Джейстор /JStore/ е 18 600 /осемнадесет
хиляди и шестстотин/ лева,
като с оглед това се извърши следното
КЛАСИРАНЕ:
1.

„Индекс“ ООД с най-ниска предложена цена от 18 600 лева

Предложена обща цена от участника за изпълнение на предмета на настоящата поръчка по
обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society е 39 500 /тридесет и девет хиляди и петстотин/ лева,
като с оглед това се извърши следното
КЛАСИРАНЕ:
1.

„Индекс“ ООД с най-ниска предложена цена от 39 500 лева

Настоящият Протокол № 5/16.02.2016 г., състоящ се общо от пет страници, е съставен на
16.02.2016 г., в 11.20 часа, с което приключи настоящото заседание и работата на
назначената със Заповед № 167/09.02.2016 г. на Изпълнителния директор на Централната
библиотека при БАН, комисия за отваряне, разглеждане и оценка на постъпилите оферти за
участие в открита процедура по ЗОП с предмет: „Абонамент за достъп до електронни бази
данни, съдържащи научна литература“, по две обособени позиции, Обособена позиция I:
„Абонамент за база данни Джейстор /JStore/“ и Обособена позиция II: „Абонамент за база
данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society“.
Протокол №1/09.02.2016 г., Протокол № 2/10.02.2016 г., Протокол № 3/10.02.2016 г.,
Протокол № 4/16.02.2016 г., Протокол № 5/16.02.2016 г., представляват протокола по
смисъла на чл. 72 ЗОП, съставен от назначената със Заповед № 167/09.02.2016 г. на
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН, комисия за отваряне,
разглеждане и оценка на постъпилите оферти за участие в открита процедура по ЗОП с
предмет: „Абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“,
по две обособени позиции, Обособена позиция I: „Абонамент за база данни Джейстор
/JStore/“ и Обособена позиция II: „Абонамент за база данни на Американско Физическо
Дружество /АПС/- American Physical Society“.
Протокол №1/09.02.2016 г., Протокол № 2/10.02.2016 г., Протокол № 3/10.02.2016 г.,
Протокол № 4/16.02.2016 г., Протокол № 5/16.02.2016 г., ведно с Документацията за
участие, постъпилата оферта по проведената процедура с предмет: „Абонамент за достъп до
електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две обособени позиции,
Обособена позиция I „Абонамент за база данни Джейстор /JStore/“ и Обособена позиция II:
Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical
Society“, се предават на Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН на
16.02.2016 г.
Членове на комисията:
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Проф. Димитър Иванов –

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Доц. Йоана Спасова-Дикова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Цветанка Христова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Теменужка Найденова -

/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Рада Гьонова Дата на получаване на Протокол №1/09.02.2016 г., Протокол № 2/10.02.2016 г., Протокол
№ 3/10.02.2016 г., Протокол № 4/16.02.2016 г., Протокол № 5/16.02.2016 г., ведно с
Документацията за участие, постъпилата оферта по проведената процедура с предмет:
„Абонамент за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна литература“, по две

обособени позиции, Обособена позиция I „Абонамент за база данни Джейстор /JStore/“ и
Обособена позиция II: Абонамент за база данни на Американско Физическо Дружество
/АПС/- American Physical Society“, от Изпълнителния директор на Централната библиотека
при БАН:
16.02.2016 г.
Дата на приемане на Протокол №1/09.02.2016 г., Протокол № 2/10.02.2016 г., Протокол №
3/10.02.2016 г., Протокол № 4/16.02.2016 г., Протокол № 5/16.02.2016 г., съставени по
проведената процедура с предмет: „Абонамент за достъп до електронни бази данни,
съдържащи научна литература“, по две обособени позиции, Обособена позиция I
„Абонамент за база данни Джейстор /JStore/“ и Обособена позиция II: Абонамент за база
данни на Американско Физическо Дружество /АПС/- American Physical Society“, от
Изпълнителния директор на Централната библиотека при БАН:
18.02.2016 г.
/подпис – заличен, съгласно чл. 2 ЗЗЛД/
Възложител:…………………………
Изпълнителен директор на
Централната библиотека при БАН
Силвия Найденова

