УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, относно постъпило на 17.03.2014 г. исканe за
разяснения по документацията за участие в обществена поръчка с предмет: „Абонамент
за период от една година за достъп до електронни бази данни, съдържащи научна
литература“, съгласно Решение № 194/17.02.2014 г. на изпълнителния директор на
Централната библиотека при БАН, приложено Ви представяме изготвените Разяснения.

На основание чл. 29, ал. 2 от ЗОП настоящото писмо, ведно с приложените към
него разяснения се изпраща до всички лица, които са закупили документация
за участие и са посочили адрес за кореспонденция и се публикува на интернет
страницата
на
Централната
библиотека
при
БАН:
http://cl.bas.bg/obschestvena-porchka.
Разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонамент за период от една година за достъп до електронни бази данни, съдържащи
научна литература“, съгласно Решение № 194/17.02.2014 г. на изпълнителния директор
на Централната библиотека при БАН

по постъпило на 17.03.2014 г. искане
Въпрос:
„След проведени разговори със законовите правоносители и/или издатели на
посочените от Вас електронни продукти, бяхме информирани, че след провеждането на
конкурса и оповестяването на резултатите, ще Ви бъде предоставен електронен достъп
до електронните ресурси за съответните периоди:
1. Шпрингерлинк /Springerlink/ - от 01.04.2014 -31.03.2015;
2. Джейстор /JStore/ - от 01.04.2014 -31.03.2015;
3. Проект Мюс /Project Muse/ - от 01.04.2014 -31.03.2015;
4. Американско Физическо Общество /АПС/- American Physical Society - от 01.04.2014
- 31.12.2014;
Уточнение: абонаментът за APS Journal Package може да бъде само за една
календарна година, т.к. електронният контент е от списанията за текущата
година. Независимо, че достъпът на БАН ще бъде осигурен през Април, ще имате
достъп и до вече излезлите издания в периода 01.01 – 31.03.2014.
5. Кемикъл Абстрактс Сървисис, Американско химическо общество /SicFinder (CAS)/ от 01.04.2014 -31.03.2015;
6. Уили-Блекуел Онлайн (Wiley-Blackwell Online) - от 01.04.2014 -31.03.2015.
Моля, да потвърдите, че сте информирани за съответните периоди и че сте съгласни с
тях.“
Отговор:
Съгласно чл. 29, ал. 1, изр. 1 ЗОП: „Лицата могат да поискат писмено от възложителя
разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното
закупуване или получаване.“. С така полученото писмо не се поставят въпроси по
съществото на документацията, а се засягат действия, касаещи компетентността на
помощния орган на възложителя – комисията за провеждане на процедура за
обществена поръчка. С оглед законовата разпоредба, не са на лице правни основания,
въз основа на които да се даде отговор на така поставеното в писмото.
Следва да се има предвид, че в раздел „Пълно описание на обекта и предмета на
поръчката. Технически спецификации“, точка 1.4. „Технически спецификации“,
изрично е посочено, че „Абонаментът за достъп до всяка една от посочените електронни

бази данни трябва да бъде осигурен за период от една календарна година, считано от
датата на предоставяне на достъпа, удостоверено чрез лицензионно споразумение.“

Силвия Найденова,
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