
  

 

 
 

УТВЪРЖДАВАМ: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
  

 (проф.д-р инж. Пламен Кангалов, зам.-ректор, 

съгласно заповед № 334/21.02.2018 година) 

 

 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

  
за избор на изпълнител на обществена поръчка  

чрез покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 
от Закона за обществените поръчки с предмет: 

 
  

„Годишен абонамент за 2020 година на база данни Emerald Engineering и IET 
Inspec   за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев” 

 

 

 

 

 

Изготвил:  заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
 /адв. Ралица Барашка/ 
 
 
Съгласували: заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  
 /В. Гегов – помощник – ректор/ 
 

 заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 
/Я. Кралева – гл. счетоводител/ 

 
 
 
 
 
 
 

гр. Русе, 2019 година 
 





  

 

 3. Декларация по чл. 192, ал. 1 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 
1, т. 3, 4, 5  и 6 от ЗОП, по Образец № 3 – оригинал. 

 4. Проект на договор, представен от участника. 

 Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, лично или чрез 
пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 
посочен от възложителя.  

 Върху плика се записва: „Оферта за годишен абонамент за 2020 година на база 
данни Emerald Engineering за нуждите на Русенски университет „Ангел Кънчев”, посочва 
се наименованието на участника, адрес за кореспонденция и контакти /телефон, по 
възможност факс, и електронен адрес/. 

 При подписване на договора следва да се представят документи за 
декларираните обстоятелства – свидетелства за съдимост за лицата по чл.40 от ППЗОП, 
удостоверения за липса на задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към общините по 
седалището участника и на Русенски университет «Ангел Кънчев» (изготвят се от 
възложителя); актуални документи, установяващи изключителните права на участника; 
удостоверение по чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

 Срокът на валидност на офертата не следва да е по – малък от   
60 /шестдесет/ дни, считано от датата на крайния срок за подаване на офертата. 

Срок и място за получаване на офертата: 

Офертата се подава в срок до 04.11.2018 година  на адреса на възложителя  - град 

Русе, ул. „Студентска” № 8, Централен корпус, стая № 324.1. от 8.00 до 12.00 часа и от 

13.00 часа до 17.00 часа. 

Разглеждане на офертата: 

Получената оферта ще бъде отворена на 05.11.2019 г., в 15.00 часа, в стая № 1.330, 

Централен корпус на Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

 Други: 

Настоящата покана се изпраща на „АГЕНЦИЯ ПУЛСАР“ ЕООД   по електронен път 

и се публикува на интернет - страницата на Русенски университет „Ангел Кънчев”, в 

меню „Профил на купувача”, „Покана до определени лица“. 

Абонаментът за базата данни Emerald Engineering  и IET Inspec ще се финансира 

със средства на Русенски университет „Ангел Кънчев“ и със средства по проект 

BG05M2OP001-2.009-0011-С01 „Подкрепа за развитието на човешките ресурси в 

областта на научните изследвания и иновации в Русенски университет „Ангел Кънчев“, 

финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 

2014 – 2020“.  

 

Приложения:  

1. Образец № 1 – Оферта с техническо и ценово предложение; 

2. Образци № 2 и № 3 – Декларации по чл. 192, ал. 1 от ЗОП. 

 

       Ректор:  заличени лични данни – чл. 36а, ал. 3 от ЗОП  

/проф.д-р инж. Пламен Кангалов, зам.-ректор, 

съгласно заповед № 334/21.02.2018 година/ 




