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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и сигурност
Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на
природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на
въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности
А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура Договаряне без обявление
Ограничена процедура Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от

ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
точка: 3
IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство
Доставки
Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна
система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от една
година, включваща следните програмни продукти:
1. Гама КОДМАСТЕР - 195 бр. работни места/ лицензи
2. Гама КАЛК   -     1 бр. работни места/ лицензи
3. Гама МУЛТИЛАБ   -   18 бр. работни места/ лицензи
4. Гама СТОР   -   14 бр. работни места/ лицензи
5. Гама ИНТРАНЕТ   -     1 бр. работни места/ лицензи
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици
Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги
Офис осветление Конвенционални транспортни средства и

услуги, свързани с тях
Улично осветление Електрически превозни средства и

системи за зареждане
IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация (брой)
Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)
Показателите за оценка на офертите (брой)
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-
договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)
V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура
За нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, обезпечаващи дейността по
приемането, проследяването, отчитането и изписването на
пациентите на лечебното заведение, съобразно изискванията на
НЗОК, е внедрена единна болнична информационна система (БИС).
Въз основа на сключени договори с „ГАМА КОНСУЛТ-ДЖУНЕВА И СИЕ“
СД МБАЛ „Света Марина“ ЕАД е закупувала лицензи за програмни
системи на софтуерен продукт. С Решение №4 на Софийски градски
съд по ф.д. №17796/1997 г. от 10.01.2007 г. е вписана промяна на
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наименованието от „ГАМА КОНСУЛТ-ДЖУНЕВА И СИЕ“ СД на „ГАМА
КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД.
Софтуерните продукти, създадени от „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,
ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД, ЕИК 121562456, са обект на авторско право,
съгласно чл.3, ал.1, т.1, предл. последно от Закона за
авторското право и сродните му права (ЗАПСП), а дружеството от
своя страна е носител на авторските права върху внедрените в
лечебното заведение програмни продукти и всичките техни модули.
Този факт се установява от представената от Деян Крумов Прокопов
- Управител на „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД
Декларация за притежаване на изходния код (source code) и
правата върху внедрените приложни програмни продукти и техните
модули, изграждащи информационната система на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД, а именно: „Гама КОДМАСТЕР“, „Гама КАЛК“, „Гама
МУЛТИЛАБ“, „Гама СТОР“ и „Гама ИНТРАНЕТ“. Предвид факта, че
авторските права върху внедрените в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
програмни продукти принадлежат на „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН,
ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД възлагането на обществената поръчка на друго
лице би довело до нарушаването им.
Освен това дружеството разполага със свидетелство за търговска
марка с рег. №53959 от 02.02.2006г. от Патентното ведомство на
Република България, въз основа на което притежава и изключителни
права върху използването и разпореждането с нея (чл. 13, ал. 1
от Закон за за марките и географските ограничения (ЗМГО).
„ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И СИЕ“ СД има издаден
сертификат №2478 от 23.11.2011 г. от Българска Търговско -
Промишлена Палата, с който се удостоверява, че дружеството
произвежда програмните продукти, които са включени в БИС на МБАЛ
„Света Марина“ ЕАД.
Въз основа на горното считаме, че възлагането на обществената
поръчка на друго лице би довело до нарушаване на авторски права
и изключителни права, придобити по силата на закон или друг
административен акт и няма друг алтернативен начин за
възлагането на обществената поръчка.
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
"ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК 121562456
V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на
ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
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