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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от дейността на комисията, назначена със Заповед № З-404 от 08.10.2019г. за разглеждане и 

оценяване на подадените оферти във връзка с изпратената покана с изх. № 1096 от 

02.10.2019г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка Осигуряване на 

софтуерна поддръжка  

 

        Днес 08.10.2019г. в 11:00 часа, комисия в състав:   

 

Председател:  1.              Заличено обстоятелство 

Членове:          2.              съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

3. във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

  

се събра за да разгледа и оцени подадената оферта във връзка с изпратена покана с изх. 

№1096 от 02.10.2019г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка  - 

Осигуряване на софтуерна поддръжка. 

 

 Възложителя е изпратил поканата до:  

1. „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и Сие” гр.София ;        

2. „ОМЕГАСОФТ” ООД гр.София ; 

3. „СИЕЛА НОРМА „ АД гр. София  

4. „НИСЕТ МЕДИЦИНСКИ СИСТЕМИ” ЕООД гр.Пловдив; 

 

Комисията получи една оферта, регистрирана в деловодството на лечебното заведение 

и описана в списък / протокол, както следва: 

1. „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и Сие” гр.София  - вх.№58 / 07.10.2019г. 

 

Във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП и след като председателя на комисията обяви 

 участника подал оферта, комисията декларира чрез писмени декларации обстоятелствата по 

чл.103, ал.2 от ЗОП. 

Комисията разгледа офертата и  констатира:  

Офертата на  „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и Сие” ООД гр.София е 

за Обособена позиция № 1 и съдържа следните документи: 

- Опис на представените документи;  

- Представяне на участника – (Приложение 1);  

- Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява - 

(Приложение 2); 

- Техническо предложение (Приложение 3) с приложени доказателства за 

възможностите на участника относно посочените в Приложението към обявата, 

раздел II, т.2. Изисквания на които трябва да отговарят участниците, Технически 

възможности – а именно: Декларация – списък на специалистите за поддружка и 

актуализация на информационната система и удостоверения за преминат курс на 

обучение; 

- Ценово предложение (Приложение 4); 

- Декларация по чл.54 ал.1 от ЗОП - (Приложение 5). 

Ценовото предложение е: 24 696,48 лв без ДДС;  29 635,80 лв с ДДС за срока на 

договора. 
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След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата, комисията 

установи, че същата отговаря на обявените условия на възложителя. 

 

Комисията предлага на Възложителя, услугата да бъде възложена на:  

„ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и Сие” гр.София  

За Обособена позиция № 1: 

1. Гама КОДМАСТЕР – 43 бр; 

2. Гама КАЛК – 1 бр; 

3. Гама МУЛТИЛАБ – 5 бр; 

4. Гама СТОР – 5 бр; 

5. Гама КОНТ – 4 бр 

 

С това комисията приключи  разглеждането, оценяването на подадената оферта 

относно възлагането на обществена поръчка по чл.191, ал.1, т.1 от ЗОП с предмет: 

„Осигуряване на софтуерна поддръжка”.  

На основание чл.97, ал.4 от ППЗОП, настоящия протокол (ведно с цялата 

документация и оферти), се предава на възложителя за утвърждаване. 

 

 

 

КОМИСИЯ:                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:   1.    Заличено обстоятелство 

                                           ЧЛЕНОВЕ:             2.    съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

3.    във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

 

 

Получил протокола и документацията на:  09.10.2019г. 

 

УТВЪРЖДАВАМ!   

             

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.36а, ал.3 от ЗОП 

във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА    

 

 


