МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД, ГР.МОНТАНА

Изх. № 876 / 03.10.2018г
ДО
1. „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ и Сие”
гр.София 1574, бул.”Шипченски проход” 63 ет.2
gammaconsult@gammaconsult.com
2. „ОМЕГАСОФТ” ООД
гр.София 1712, ж.к.Младост,бул.”Ал.Малинов” 51,вх.А,ет.6,
офис А10 тел.: 02 90 300 04 office@omegasoft.bg
3. „СИЕЛА НОРМА „ АД
гр. София 1510, бул. „Владимир Вазов” № 9
факс 02 9030100 ciela@ciela.com
4. ”НИСЕТ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ” ЕООД
гр.Пловдив,бул.”Ал.Стамболийски” №106, ет.1,ап.8
Петър Узунов
0896 824551 contact@nisetbg.com
5. „ДЕЙТАСИСТ” ООД
гр.Монтана, ул.”Георги Пеячевич” № 2 perchinkov@abv.bg

ПОКАНА
за събиране на оферти по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП, след публикувана обява в
профила на купувача № 3 от 21.09.2018г. за събиране на оферти

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр.Монтана събира оферти за осигуряване на софтуерна
поддръжка по пет обособени позиции.
Правно основание – чл.191,ал.1,т.1 от ЗОП.
Срок на валидност на офертите – 30 дни, считано от датата на подаване.
Очакваме вашите предложения до 05.10.2018г., 15:30 часа :
- на адрес: гр.Монтана 3400, ул.”Сирма войвода” № 4,МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД
- на факс: 096 307554;
- на ел.поща: op@mbalmontana.com
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I. Техническа спецификация - обект на поръчката е осигуряване на софтуерна
поддръжка по пет обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1:
1. Гама КОДМАСТЕР – 39бр;
2. Гама КАЛК – 1бр;
3. Гама МУЛТИЛАБ – 4бр;
4. Гама СТОР – 4бр;
5. Гама ДИЕТИ – 2бр,
6. Гама КОНТ – 4 бр
Обособена позиция № 2:
1. Омега ЗАПЛАТИ – 1 бр;
2. Омега КАДРИ – 2бр;
Обособена позиция № 3:
1. Сиела НОРМИ – 2бр;
2. Сиела ПРОЦЕДУРИ – 2бр;
3. Сиела ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2бр;
Обособена позиция № 6: Нисет лаб – 1бр.
Обособена позиция № 7: Софтуерна поддръжка на сайт mbalmontana.com
II. Изисквания за изпълнение
1. Изпълнителят трябва да извършва абонаментна поддръжка по Обособени позиции с номера
от 1 до 6 и консултиране по съответните програмни продукти (собственост на
Изпълнителя), за които Възложителят е придобил лицензни права за ползване.
Абонаментната поддръжка включва:
1.1. Консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи
технологията на ползване на съответните програмни продукти.
1.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити
програмни грешки (BUGS).
1.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт
направени съответно промените в нормативната уредба или по друга причина без
допълнително заплащане.
1.4. Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни продукти на
Възложителя.
1.5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на
експлоатация на програмните продукти.
1.6. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността,
непроизтичащи от промени в нормативната уредба.
2. Изпълнителят трябва да извършва абонаментна поддръжка по Обособена позиция № 7 на
уеб сайт с име http://www.mbalmontana.com/.
Абонаментната поддръжка включва:
2.1. Публикуване на предоставената от Възложителя информация не по-късно от 8 часа от
получаването.
2.2. Следене на правилната работа на сайтаи осигуряване на добра интернет свързаност.
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2.3. Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове
и база данни.
2.4. Следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на сайта (бъгове,
атаки, разпадане на връзки и т. нат.), както и готовност за бързото им отстраняване.
2.5. Периодично правене на резервни копия на сайта.
2.6. Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране.
2.7. При необходимост корекции по дизайна, които не променят основната
функционалност на уеб сайта.
2.8. Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд)
на използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива.
III. Технически възможности
1. Участникът следва да посочи в офертата си техническите лица, които ще изпълняват
услугите, обект на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на
качеството.
2. Участникът трябва да посочи в офертата си образованието, професионалната
квалификация и професионалния си опит на ръководните си служители, включително на
лицата, които отговарят за извършване на услугите, предмет на поръчката.
3. Участникът следва да има сертификат (или еквивалентен документ) за преминат курс на
обучение по съответните програмни продукти, както и документ, удостоверяващ че
участникът е надлежно оторизиран от производителя (респ. от официален негов
представител) за възможността да осигури услугите, включени в абонамента за ползване
на съответния продукт, за който участва.

IV.

Критерий за оценка: Най-ниска цена

V.

Към офертата участниците подават декларация за липса на обстоятелства по
чл.54, ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП, по приложените към настоящата покана образци.

VI.

За повече информация: инж.Данчо Ангелов – тел.: 096 306880, вътр.381

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: Заличено обстоятелство съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
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ОБРАЗЕЦ № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ
за участие в обществена поръчка
по реда на глава 26 от ЗОП – събиране на оферти с обява - с предмет :
........................................................................................................................................................

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.

Наименование на участника ………………………………………………
Булстат /ЕИК/..............................
ИН по ЗДДС................................

2.

Координати:
Адрес:………………………………………………………………………
Телефон № ………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….

3.

Данни за ръководителя /представляващия/ участника:

……………………….................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………….………..
(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)

Телефон №.......................................

4. Лице за контакти: .……….………………………………………………
(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………

5. Адрес за кореспонденция : .................................................
........................................................................................................

6. Обслужваща банка ………………………………………………………...
(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………
(адрес на банката)

………………………………………………………………………………………
(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...

Дата: ……………2018г.

Подпис и печат: ………………….
/име, длъжност/
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ОБРАЗЕЦ №2 .1
Д Е К Л А Р А Ц И Я по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7от ЗОП)
Долуподписаният/ната ___________________________________________ с лична карта
№ ______________________, издадена на ___________________ от ___________________
с ЕГН ____________________________, в качеството ми на _________________________ (посочете
длъжността) на ____________________________ (посочете фирмата на участника),
ЕИК:__________________,
със
седалище
и
адрес
на
управление
________________________________________________ - участник в обществена поръчка обявена чрез
събиране на оферти с обява по реда на Закона за обществените поръчки спредмет:
„..........................................................................................................................................................”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а,
чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния
кодекс;
1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.
1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга
държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга
държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното престъпление, посочено в т.1.1:
............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)

3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен във връзка с участието ми в
обществената поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Подпис

__________________________

5

ОБРАЗЕЦ №2.2
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)
1. Представляваният от мен участник ……………………………….
Задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2,
т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на Възложителя и на
представлявания от мен участник или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в
която представлявания от мен участник е
установен.

а) Няма.
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или
обезпечение.
в) Има, установени с акт, който не е влязъл в сила.
г) Размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на
сто от сумата на годишния оборот за последната
приключена финансова година.
(Ненужното се зачертава)

Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5 от предоставянето на пазарни консултации и/или
ЗОП.
участието в подготовката на обществената поръчка
на представлявания от мен участник не води до
неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
(Ненужното се зачертава)

2. Представляваният от мен участник:
- не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
- не е предоставил изискващата се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Забележка:
•
Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и
7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече
от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което
може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел
мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или че те са
разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от
извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи,
и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се
предотвратят нови престъпления или нарушения.*
•
Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на
интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура,
които участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на
тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.

гр. (с.) _________________
________ 2018г.

Декларатор/и:

1. ________________
2. ________________
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