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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 3712 от дата 23/06/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД

Адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Янка Василева

E-mail Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна 
система на „МБАЛ Д-р Братан Шукеров” АД гр.Смолян, включваща 
програмните продукти – Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, 
Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-КААВ, Гама Стор, Гама Диети”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1.1.Гама Кодмастер със 64 работни места
1.2. Гама Калк с 1 работно място
1.3. Гама Конт с 4 работни места
1.4. Гама МултиЛаб с 13 работни места
1.5. Гама МултиЛаб-КААВ с 3 работни места
1.6. Гама Стор с 6 работни места
1.7. Гама Диети с 2 работни мeста

Прогнозна стойност
(в цифри): 35233   Валута: BGN

Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2 код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от 
съответния публичен регистър в оригинал или във формата на 
заверено от участника фотокопие. 
1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписани от лице, различно от законния представител на 
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
1.2. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на 
участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс, 
пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за 
контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид № ДДС, 
обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и 
подпечатани от законния представител на участника;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
2.1. Срок на реакция след подадена писмена заявка – не повече от 
24 часа при отдалечен достъп и не повече от 72 часа за всички 
останали случаи (под формата на декларация)
2.2. Срок за отстраняване на повреда или извършване на услуга –
до 24 часа (под формата на декларация)
2.3. Заверено от участника копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалентен за разработка и техническа поддръжка на софтуер, 
издаден на името на участника от акредитирана институция или 
агенция за управление на качеството;
2.4. Заверено от участника копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на информационна сигурност в 
съответствие с ISO 27001:2005 или еквивалентен за разработка и 
техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника 
от акредитирана институция или агенция;
2.5.Заверено от участника копие на валиден сертификат за 
внедрена система за управление на процесите за предоставяне на 
IТ услуги в съответствие с ISO 20000-1:2011 или еквивалентен за 
техническа поддръжка на софтуер, издаден на името на участника 
от акредитирана институция или агенция;
2.6. Декларация, съдържаща списък на специалисти за поддръжка и 
актуализация на информационната система, придружена със заверени 
от участника копия от трудова книжка, автобиографии на 
специалистите, копия на дипломи и копия от сертификати за 
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преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на модулите, 
изграждащи болничната информационна система на „МБАЛ Д-р Братан 
Шукеров“АД - гр.Смолян, издадени от производителя на съответните 
модули, доказващи образователната и професионалната им 
квалификация. Участника е необходимо да разполага с минимум 5 
(пет) специалисти; 
2.7. Участникът да притежава права върху приложните програмни 
продукти и техните модули, изграждащи информационната система на 
„МБАЛ Д-р Братан Шукеров“АД – гр.Смолян за да е в състояние да 
извършва промени с цел актуализацията им съобразно промените в 
нормативната рамка (изисквания на НЗОК, МЗ) (под формата на 
декларация).  
2.8. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите 
(под формата на декларация).  
3. Ценово предложение съдържащо:
3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще бъде 
заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката 
представлява месечна абонаментна вноска (цена) за софтуерна 
поддръжка на болнична информационна система, с ДДС и всички 
разходи по изпълнението на услуга - МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД, 
гр. Смолян, бул. България №2. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 30/06/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
2.1. Абонаментното обслужване включва:
2.1.1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по 
текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване 
на специализиран програмен продукт.
2.1.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали 
в резултат на скрити програмни грешки (BUGS). 
2.1.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на 
програмния продукт, направени съобразно промените в нормативната 
уредба или по друга причина без допълнително заплащане.
2.1.4. Възможност за Организиране на архив на базата данни и 
предоставените програмни продукти . 
2.1.5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали 
в резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на 
програмните продукти.
2.1.6. Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване 
на повреди от техническо естество.
2.1.7. Предоставяне на версии, включващи допълнения във 
функционалността, непроизтичащи от промени в нормативната 
уредба.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/06/2014 дд/мм/гггг
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