Одобрявам! Заличено обстоятелство съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА
ПРОТОКОЛ
от дейността на комисията, назначена със заповед № З-321 от 08.10.2018г.. за
разглеждане и оценяване на подадените оферти във връзка с изпратената покана с изх.
№ 876 от 03.10.2018г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка
„Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти, ползвани от МБАЛ „Др Стамен Илиев” АД гр. Монтана”
Днес 08.10.2018г. в 13:00 часа, комисия в състав:
Председател:
1.
Заличено обстоятелство
Членове:
2.
съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП
3.
във връзка с чл.2 от ЗЗЛД
се събра за да разгледа и оцени подадените три оферти във връзка с изпратена покана с изх. №
876 от 03.10.2018г. за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка „Абонаментно обслужване и поддръжка на софтуерни продукти, ползвани от МБАЛ „Д-р
Стамен Илиев” АД гр. Монтана”.
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;
5. „ДЕЙТАСИСТ” ООД гр.Монтана.
Комисията получи три оферти, регистрирани в деловодството на лечебното заведение
и описани в списък/ протокол , както следва:
1.„ДЕЙТАСИСТ” ООД гр.Монтана с вх.№ 85 от 04.10.2018г.;
2. „ОМЕГАСОФТ” ООД гр.София с вх.№ 86 от 05.10.2018г.;
3. „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ и Сие” гр.София с вх.№ 87 от
05.10.2018г.
Във връзка с чл.51, ал.8 от ППЗОП и след като председателя на комисията обяви
участниците, подали оферти, комисията декларира чрез писмени декларации обстоятелствата
по чл.103, ал.2 от ЗОП.
Комисията разгледа офертите по реда на тяхното получаване и констатира:
1. Офертата на „ДЕЙТАСИСТ” ООД гр.Монтана е за Обособена позиция № 7- Софтуерна
поддръжка на сайт mbalmontana.com.
Офертата съдържа: Заявление за участие по образец № 1; Декларации по образец №
2.1. и № 2.2.;
Ценовото предложение е: Обща месечна сума за обособената позиция – 260.00 лева без
включено ДДС.
След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата, комисията
установи, че същата отговаря на обявените условия на възложителя.
2. Офертата на „ОМЕГАСОФТ” ООД гр.София е за Обособена позиция № 2 - Омега
ЗАПЛАТИ – 1 бр; и Омега КАДРИ – 2бр.
Офертата съдържа: Списък на документите; Заявление за участие по образец № 1;
Декларации по образец № 2.1. и № 2.2.; Техническо предложение; Удостоверение от което е
видно техническите възможности на участника, който е производител на софтуерния продукт.

Представената проформа фактура за периода от 31.12.2018г. до 31.12.2019г. с
приложени общи лицензионни условия във връзка с използването на софтуерната система
„Омекс 2000” е на стойност 657.16 лева с включено ДДС. Към настоящия момент
възложителя няма задължения към участника във връзка с ползването на софтуерната система
до 31.12.2018г, което не налага да бъде сключен договор за този период.
След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата, комисията
установи, че същата отговаря на обявените условия на възложителя
3. Офертата на „„ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ и Сие” гр.София е за
Обособена позиция № 1 - Гама КОДМАСТЕР – 39бр;
- Гама КАЛК – 1бр;
- Гама МУЛТИЛАБ – 4бр;
- Гама СТОР – 4бр;
- Гама ДИЕТИ – 2бр;
- Гама КОНТ – 4 бр.
Офертата съдържа: Заявление за участие по образец № 1; Декларации по образец №
2.1. и № 2.2.; Техническо предложение; Декларации- списът на специалистите; Удостоверение
за преминал курс на обучение; Ценовото предложение е: Обща месечна сума за обособената
позиция – 1995.84 лева без вкл.ДДС .
Подадените оферти отговарят на условията на възложителя и поради това, че са
единствени за съответните позиции и не се извършва класиране, услугата може да бъде
възложена на:
1.„ДЕЙТАСИСТ” ООД гр.Монтана за Обособена позиция № 7- Софтуерна поддръжка на
сайт mbalmontana.com;
2.„ОМЕГАСОФТ” ООД гр.София за Обособена позиция № 2 - Омега ЗАПЛАТИ – 1 бр; и
Омега КАДРИ – 2бр. за периода след 31.12.2018г.;
3. „ГАМА КОНСУЛТ-КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ и Сие” гр.София за Обособена позиция
№ 1 - Гама КОДМАСТЕР – 39бр;
- Гама КАЛК – 1бр;
- Гама МУЛТИЛАБ – 4бр;
- Гама СТОР – 4бр;
- Гама ДИЕТИ – 2бр;
- Гама КОНТ – 4 бр.
С това комисията приключи възложената работата, като ще предаде всички документи и
подадените оферти по тази поръчка на Възложителя.
Този протокол също ще бъде предаден на Възложителя за утвърждаване.
КОМИСИЯ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1 Заличено обстоятелство
ЧЛЕНОВЕ:

2

съгласно чл.42, ал.5 от ЗОП

3 във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

ПОЛУЧИЛ ПРОТОКОЛА НА 08.10.2018г.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42,
ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД

Д-Р Т. ТОДОРОВ
ИЗП. ДИРЕКТОР
2

