JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NABAVNIH KONZORCIJEV V LETU 2018
(Uradni list RS, št. 62/2018)
Zaporedna številka prijave ____
(Izpolni ARRS)

PRIJAVNA VLOGA
ZA SOFINANCIRANJE NABAVNIH KONZORCIJEV ZA ELEKTRONSKI
DOSTOP DO VSEBIN V CELOTNEM BESEDILU1

I. SPLOŠNI PODATKI
1. ŠIFRA IN NAZIV PRIJAVITELJA
Knjižnice, ki so javnopravne osebe, in zavodi, vpisani v Evidenco RO pri ARRS, vpišejo šifro
in naziv (za ažurnost podatkov v Evidenci RO odgovarja prijavitelj).
1.1. NASLOV PRIJAVITELJA

2. PODPISNIK POGODBE
(z nazivom in funkcijo)

2.1. TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV

3. KONTAKTNA OSEBA

3.1. TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV

1

Plačilo naročnin in licenčnin, ki zapadejo v plačilo v letu 2018, serijske publikacije/vsebine v celotnem
besedilu pa bodo dobavljene v letu 2019 na podlagi že plačanih računov v letu 2018.
Obrazec: ARRS-RI-ML-02-2018

4. VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV ZA NABAVNE KONZORCIJE PRI ARRS
Nabavni konzorcij:

Sredstva:

5. ZNANSTVENA VEDA2
šifra in naziv

2

Navedite znanstveno vedo, znotraj katere je večina predlaganih revij v nabavnem konzorciju.
(Glej: http://www.arrs.gov.si/sl/gradivo/sifranti/sif-vpp.asp).
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II. SOFINANCIRANJE STROŠKOV KONZORCIJA ZA ELEKTRONSKI
DOSTOP DO VSEBIN V CELOTNEM BESEDILU
1. NAZIV KONZORCIJA IN SEZNAM NJEGOVIH ČLANOV3

2. KOORDINATOR KONZORCIJA4

3. TELEFON IN ELEKTRONSKI NASLOV
4. UTEMELJITEV POMENA KONZORCIJA5

5. NAVEDITE AKTIVNOSTI, KI NE BODO KONČANE DO IZTEKA TEGA RAZPISA IN SO
POVEZANE Z RAZŠIRITVIJO ČLANOV KONZORCIJA IN S STROŠKI 6

6. DELEŽ SREDSTEV IZ DRUGIH VIROV ZA KONZORCIJ

7

3

Konzorcijem se sofinancirajo stroški za elektronski dostop do vsebin v celotnem besedilu. Odobreni
znesek sofinanciranja nosilec konzorcija nameni za spletni dostop do vsebin v celotnem besedilu vseh
njegovih članov. Člani konzorcija morajo biti vse štiri Univerze in vsaj štirje Javni raziskovalni zavodi
oziroma celotno znanstveno področje.
4
Prijavijo se lahko samo nosilci konzorcija. Vsak konzorcij je potrebno prijaviti s posebnim obrazcem.
5
Največ dve strani. Pisava Times New Roman, velikost 11, enojni razmik. Priloga k tej točki je seznam
serijskih publikacij/vsebin v celotnem besedilu, ki so del ponudbe konzorcija. Obvezno je treba navesti
pomen dostopa do revij v konzorciju in mesto revij na znanstvenem področju za vsako revijo posebej.
6
Največ pol strani. Pisava Times New Roman, velikost 11, enojni razmik.
7
Kot sredstva iz drugih virov se štejejo sredstva, ki niso sredstva proračuna RS (kot sredstva
proračuna RS se štejejo sredstva ministrstev, javnih skladov, javnih agencij in druga javna sredstva).
Priložite izjavo/dokazilo o uporabi sredstev iz drugih virov pri nakupu publikacij/vsebin v celotnem
besedilu, ki ga podpiše odgovorna oseba predlagatelja. V tej izjavi/dokazilu navedite vire drugih
sredstev.
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III. IZJAVE PRIJAVITELJA
Podpisani s podpisom na tej prijavni vlogi izjavljamo, da:


smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega razpisa, na katerega se prijavljamo, in z
vsebino vseh listin, navedenih v javnem razpisu, se z njimi strinjamo in jih v celoti
sprejemamo;



so vsi podatki v prijavnem obrazcu in samostojnih priloga v elektronski obliki identični
podatkom v prijavnem obrazcu in samostojnih prilogah v pisni obliki;



so vsi podatki v prijavi resnični;



smo seznanjeni s Pravilnikom o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in
spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 52/16 in 79/17);



se strinjamo z obdelavo podatkov za evidence ARRS.

Kraj in datum:
,

Podpis odgovorne osebe prijavitelja:
(podpis mora biti lastnoročen)

ŽIG
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Vloga vsebuje naslednje priloge (ustrezno obkrožite):


Priloga 1: Pridobljene ponudbe za nakup



Priloga 2: Seznam serijskih publikacij/vsebin v celotnem besedilu, ki so del
ponudbe konzorcija



Priloga 3: Izjava/dokazilo o uporabi sredstev iz drugih virov
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