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1. Предмет на поръчката - абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна
система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за срок от една година, на следните продукти:

№ Наименование на продукта Брой работни
места/ лицензи

1. Гама КОДМАСТЕР 195
2. Гама КАЛК 1
3. Гама МУЛТИЛАБ 18
4. Гама СТОР 14
5. Гама ИНТРАНЕТ 1

2. Технически изисквания:
2.1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми,

касаещи технологията на ползване на специализиран програмен продукт;
2.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити

програмни грешки (BUGS);
2.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт,

направени съобразно промените в нормативната уредба или по друга причина без
допълнително заплащане;

2.4. Възможност за организиране на архив на базата данни и предоставените програмни
продукти;

2.5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на
технологичния ред за експлоатация на програмните продукти;

2.6. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи от
промени в нормативната уредба;

2.7. Предоставяне на услуги при поискване, свързани с експлоатацията и актуализацията на
програмните продукти извън посочените по-горе дейности.

2.8. Отстраняване на възникнала повреда в информационната система или инцидент при
ползването й, по телефон, по факс, на адрес, WEB адрес или и-мейл адрес след подаден
сигнал от страна на координатора, определен от възложителя;

2.9. Срокът за реакция (уведомяване за започване на работа) по постъпило съобщение за
инцидент или заявка следва да е до 2 часа (в работно време), считано от момента на
уведомяване.

2.10. Срокът за решение по постъпило съобщение за инцидент или заявка следва да е до 72
(седемдесет и два) часа (в работно време на изпълнителя), в зависимост от степента на
спешност, определена от изпълнителя на договора на обществената поръчка, считано от
момента на изтичане на срока на реакция, описан в т.2.9. *Спешност е мярка, която показва
времето след възникване на инцидента, в рамките на което ще се достигне до
максималния размер на въздействието. Тя определя необходимата скорост, която се
изисква за постигане на решение или степента, в която възложителя може да понесе
забавяне в разрешаването на конкретен инцидент, проблем или заявка.

2.11. Извършване на дейностите, предмет на договарянето без обявление, в извънработно
време, по заявка от възложителя и по цена, предложена от участника и одобрена от
възложителя.

3. Прогнозна стойност на поръчката - до 79 100,00 лв. (седемдесет и девет хиляди и сто лева)
с включен ДДС за период от една година.

4. Място на изпълнение на поръчката - всички структури на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, в
които са инсталирани програмните продукти, предмет на договарянето без обявление.

5. Образец на оферта, с указание за подготовката й:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от

него представител лично в деня на договарянето. В случай че участникът или негов упълномощен



стр. 3 от 7

представител няма възможност да присъства лично на договарянето, офертата се изпраща по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като тя трябва да постъпи при Възложителя най-
късно до 09:30ч. на 18.12.2015г.

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефони за
връзка и по възможност факс и електронен адрес.

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

Оферта следва да съдържа следните документи, както следва:
5.1. 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.

5.2. 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;

5.3. Декларация по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП - образец
№2;

5.4. 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“- заверено копие;

5.5. Доказателство за произход на програмните продукти на информационната ситема -
заверено копие;

5.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е съобразено с
техническите изисквания на възложителя - образец №3.
5.6.1. Участникът следва да представи и свой проект на договор, съобразен с изискванията
на Възложителя, посочени в настоящата покана. При провеждане на договарянето
страните, посредством преговори, ще определят окончателните условия на договора;

5.7. Ценово предложение, изготвено съобразно техническото предложение и в съответствие с
образеца на възложителя - образец №4.

6. Място и дата за провеждане на договарянето - 10:00 часа на 18.12.2015г. в Пресцентъра
на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

7. Сключване на договор.
Възложителят  сключва договор с участника, предложен от комисията в резултат на

проведеното договаряне.
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,

е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
обстоятелствата по чл.47, ал. 10, а именно:

7.1. Документи от компетентните органи за удостоверяване на обстоятелствата по  чл.
47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, а именно:
7.1.1. Актуални свидетелства за съдимост на представляващите дружеството;
7.1.2. Документ за липса на задължения към НАП;
7.1.3. Документ за липса на задължения към община;
7.1.4. Удостоверение от Агенцията по вписвания, че дружеството не е обявено в
несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация.
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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
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
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образец №2
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 ………………………………………............. 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
........................................................................................................................................................................................

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 №3
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за  участие  в  процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП

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 ………....………………….……….…, с настоящото Ви представяме нашето техническо предложение, в
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изпълнение на обществената поръчка с предмет:
„Абонаментна софтуерна поддръжка на болничната информационна система (БИС) на МБАЛ
„Света Марина“ ЕАД“:

№ Показател Мярка Изискване на възложителя Предложение на участника

1 2 3 4 5
Срокове на отстраняване на възникнала повреда

в специализирания софтуер или инцидент при ползването му

1 Срок на реакция часове

до 2 (два) часа (в работно време),
считано от момента на уведомяване

по телефон, факс, адрес за
кореспонденция или и-мейл адрес,

посочени от участника

2
Срок на
отстраняване
на повредата

часове

в зависимост от степента на
спешност, определена от

участника, но не повече от 72
(седемдесет и два) часа (в работно

време), считано от момента на
изтичане на срока на реакция,

описан в точка в.1

.............................../ ....................................................................................................../ ..............................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето и печат
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образец №4
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: „Абонаментна софтуерна
поддръжка на болничната информационна система (БИС) на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД“, 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 софтуерна поддръжка е както следва:

Наименование на
продукта

Работни
места
брой

Цена в лева
без включен ДДС
за 1 (един) месец

Формиране на цената

Гама КОДМАСТЕР 195
Гама КАЛК 1
Гама МУЛТИЛАБ 18
Гама СТОР 14
Гама ИНТРАНЕТ 1
Отстъпка ... %
Общ брой работни места 229

За месец За година
Общо без ДДС
ДДС 20%
Общо с вкл. ДДС

2. Услуги по заявка (с уточнение на вида специалист), надхвърлящи обема дейност
(човекочасовете) по договора с допълнително заплащане, както следва:

Специалист
Цена

лева за човекочас
с включен ДДС

софтуерен специалист І-во ниво .... (..............................)

софтуерен специалист ІІ-ро ниво .... (..............................)

софтуерен специалист ІІІ-то ниво .... (..............................)
Програмист ..... (...............................)

3. Извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, в извънработно
време:....................... (словом) лева за човекочас без ДДС или ............................(словом) лева
за човекочас с включен ДДС.
В цените са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета на настоящата

поръчка. Ценовото предложение е изчислено до втори знак след десетичната запетая.
Ценовото предложение не надхвърля прогнозната стойност, определена от възложителя.

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


