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1.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ на предмета на обществената поръчка:
Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Глава осма „а“ от

ЗОП е с цел избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на
програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост
на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година, а именно:

№ Наименование на програмния продукт Брой работни места
1. SC DICOM PACS Viewer 59
2. SC DICOM PACS Server 2
3. SC PACS модул компресия 2
4. SD PACS Modality Worklist Server 2
5. SC PACS Модул статистика 1
6. Връзка с БИС 1
7. 3D Medic View 1

Предметът на поръчката не е разделен в обособени позиции.
Максималната цена на изпълнението на обществената поръчка не трябва да надвишава

сумата от 49 800,00 лв. (четиридесет и девет хиляди и осемстотин лева) с включен ДДС.
Участници, които са предложили цена, която надвишава тази стойност, ще бъдат отстранявани
от процедурата!

2.ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
2.1. Консултации по телефон, чрез „тикет“ система GLPI, по електронен път (e-mail) или на

място, във връзка с проблеми, касаещи технологията на ползване на програмните продукти, и/или
с цел методическа помощ за работа с програмните продукти, предмет на поръчката.

2.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити
програмни грешки (BUGS), чрез системата за отдалечен достъп (REMOTE ACCESS) до локалната
мрежа на възложителя, ако е възможен такъв, или на място до 72 (седемдесет и два) часа, в
зависимост от степента на спешност, считано от момента на уведомяване на участника, избран за
изпълнител. *Спешни повиквания при повреда ще се считат недостатъците в програмното
осигуряване, поставящи възложителя в невъзможност да изпълнява нормалните си дейности
и по тази причина, изискващи незабавно отстраняване.

2.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмните продукти,
предмет на поръчката, без допълнително заплащане.

2.4. Организиране на архив на базата данни на програмните продукти, предмет на
поръчката.

2.5. Задължителна профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди
от техническо естество (проверка на работоспособността на програмните продукти, предмет на
поръчката) на място. Профилактиката следва да се извършва минимум един път на тримесечие по
1 (един) човекочас за всеки от програмните продукти, предмет на поръчката.

2.6. Водене на отчетност за извършената работа. За целта е необходимо да се съставя
протокол от участника, избран за изпълнител, за всяка извършена дейност отдалечено или на
място, съдържащ имената на специалистите, извършили обслужването, продължителността и
типа на извършената работа (профилактика, консултация, методическа помощ, отстраняване на
възникнали проблеми с програмните продукти и др.), като протоколът е необходимо да се
подписва двустранно.

2.7. Работата на участника, избран за изпълнител, по обслужването на програмните
продукти, вследствие на неправилната им експлоатация при неизпълнение на изискванията,
описани в ръководството за работа на потребителя, предоставено при доставката на програмните
продукти, не следва да се включва в абонаментната поддръжка.

3.КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - най-ниска цена.
Участникът, оферирал най-ниска цена, се класира на първо място, а останалите следват в
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низходящ ред. В случай, че цените, предложени в две или повече оферти, са еднакви, комисията
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място
оферти.

4.ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА С УКАЗАНИЯ ЗА НЕЙНОТО ИЗГОТВЯНЕ
Всеки потенциален участник в процедурата има право да представи само една оферта.
Не се допускат варианти на офертите.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата има срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на
крайния срок за получаване на оферти в процедурата, независимо от факта дали това
обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото предложение.

Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с
изискванията на ЗОП и настоящата документация. Подписва се от законния представител на
лицето, което подава предложението или упълномощено от него лице, с писмено пълномощно.

Офертата следва да има следното съдържание:
4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В

списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информация.
Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в
последователност, съгласно списъка

4.2. Представяне на участника/ административни сведения, включващо посочване на единен
идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата - образец №1;

4.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало документите от офертата, в
случай че същото не е законният представител на участника. *Документите и данните в
офертата се подписват само от лицето/та, което представлява участника, посочено
в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или
упълномощени за това лица;

4.4. Оферта за участие, подписана от представляващия участника - образец №2;
4.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП - образец

№3;
4.6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за извършената услуга
(чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП) - образец №4 *Възложителят поставя изискване за изпълнени поне
3 (три) договора до датата на подаване на офертата за участие в процедурата.  Под „услуги,
еднакви или сходни с предмета на поръчката” се разбира поддръжка на PACS (система за
архивиране и управление на образите), в лечебни заведения. Доказателство за извършена
услуга предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който се публикува
информация за услугата;

4.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора (чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП) -
образец №5;

4.8. Сертификат, удостоверяващ че участникът е сертифициран по UNI EN ISO 9001:2008, или
еквивалентен, с обхват, относим към предмета на поръчката - заверено от участника копие;

4.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец №6;
4.10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - образец №7.
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образец №1
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Наименование на участника:
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на
държавата, в която участникът е установен)

Седалище:
- пощенски код, населено
място:
- ул./бул. №, блок №, вход,
етаж:
Адрес за кореспонденция:
- пощенски код, населено
място:
- ул./бул. №, блок №, вход,
етаж:
Телефон:
Факс:
E-mail адрес:
(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението,
като се добавя необходимия брой полета)
Лица, представляващи участника по учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета)
Трите имена
ЕГН
лична карта №
адрес

Трите имена
ЕГН
лична карта №
адрес

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
1.
2.
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
IBAN
BIC
Титуляр на сметката:

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................../ .............................................................................................../ .........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат



Стр. 5 от 10

образец №2

Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер/ЕИК:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

О Ф Е Р Т А

за участие в процедура по реда на ЗОП за възлагане на  обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни
продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ
„Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от Вас
процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти
са валидни за срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на
оферти.

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

........................../ ........................................................................................../ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №3
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от  ЗОП

Подписаният/ата .........................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност
........................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ........................................................................................................................................

(длъжност)
на ...................................................................................................................................................................

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на
програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост
на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“,

ДЕКЛАРИРАМ:
В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм
(невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на
пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до
конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато
разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници).
5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните
разпоредби на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен),
в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са:
…………………………………….....................................………………………………………………...........................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които
са длъжни да предоставят служебно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са:
……………………………………………………………………………………….............................................................................................
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................../................................................................................................../.........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ - СПРАВКА

по чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП

Подписаният/ата
........................................................................................................................................................................

(трите имена)
данни по документ за самоличност
........................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
........................................................................................................................................................................

(длъжност)
на
........................................................................................................................................................................

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ......................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на
програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост
на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“,

УДОСТОВЕРЯВАМ, че:

През последните три години, считано от датата на подаване на настоящата оферта,
представляваният от мен участник е изпълнил следните услуги,еднакви или сходни с предмета
на обществената поръчка (изпълнението следва да е приключило до датата на подаване на
офертата за участие в процедурата):

№ Описание на услугата стойност
дати на начало

и на край на договора
получател

1.
2.
3.

*Участникът задължително попълва всички колони в образеца!

В подкрепа на посочените в списъка услуги, изпълнени от нас, прилагаме следните
доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП:
1. ....................................................................................................................................................................
2. ....................................................................................................................................................................
3......................................................................................................................................................................

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

........................../................................................................................................../.........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №5
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
(за приемане на условията в проекта на договора)

Подписаният/ата ..........................................................................................................................................
(трите имена)

данни по документ за самоличност
.......................................................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
.......................................................................................................................................................................

(длъжност)
на .................................................................................................................................................................,

(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при
ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System),
собственост на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата
обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.

............................/.............................................................................................../..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №6
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:

„Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни
продукти, модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ

„Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“,

Уважаеми госпожи и господа,

След като се запознахме с посочените в публичната покана и документацията изисквания,
свързани с изпълнението на обекта на поръчката, с настоящото предложение, правим следните
технически предложения за нейното изпълнение:

............................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ................................
.......................................................................................................................................................... ...
............................................................................................................................. ................................

Забележка: Участникът в свободен текст описва своето техническо предложение,
включващо освен абонаментната поддръжка и действията, които ще предприеме за
решение на проблеми (услуги по заявка) при спешни повиквания.

............................/........................................................................................../..........................................

дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №7
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният/ата …………………….............………................................................……………...…………………….……..
(трите имена)

данни по документ за самоличност
…….................................................................................................................................…………………...…………

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на ………………………............. на ...................…......................................................................
(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ………....………………….……….…, в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на
изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при ползване на програмни продукти,
модули на  PACS (Picture Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година“,

Ви представяме с настоящото нашето ценово предложение за изпълнение на
обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет, както следва:

1. Нашата ЦЕНА за абонаментна поддръжка е както следва:

№ Наименование на продукта
Брой

работни
места

Единична цена
в лева

без включен ДДС
за 1 (един) месец

Сума в лева без
включен ДДС за 1

(един) месец

1. SC DICOM PACS Viewer 59
2. SC DICOM PACS Server 2
3. SC PACS модул компресия 2
4. SD PACS Modality Worklist Server 2
5. SC PACS Модул статистика 1
6. Връзка с БИС 1
7. 3D Medic View 1

За месец За година
Общо в лева без включен ДДС

ДДС 20%
Общо в лева с включен ДДС

2. Услуги по заявка, надхвърлящи обема дейност (човекочасовете) по договора с допълни-
телно заплащане, както следва:

..............................(..........................................................................................) лв. с включен ДДС.

.............................../........................................................................................./ ............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат


