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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 
 

 

П Р О Т О К О Л 
 

от дейността на комисията, назначена със заповед № З-310 от 01.10.2018г.. за 

разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с публикувана 

обява в профила на купувача № 3 от 21.09.2018г. за събиране на оферти за възлагане на 

обществена поръчка ”Осигуряване на софтуерна поддръжка по седем обособени 

позиции” 

 

        Днес 01.10.2018г. 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, оцени и класира подадените три оферти във връзка с публикувана 

обява в профила на купувача № 3 от 21.09.2018г. за събиране на оферти за възлагане на 

обществена поръчка  - Осигуряване на софтуерна поддръжка по седем обособени позиции. 

Комисията получи три оферти, регистрирани в деловодството на лечебното заведение 

и описани в списък/ протокол , както следва: 

№ 1. ЕТ „Писофт-П.Живков – Г.Иванова” гр. Монтана - вх.№ 82/26.09.2018г.; 

№ 2. „Давид Холдинг” АД, гр.София- вх.№ 83 / 27.09.2018г.; 

№ 3.” ППС Технопрограма” ООД гр.Монтана – вх.№ 84 / 28.09.2018г. 

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 отвори офертите по реда на тяхното получаване и  констатира:  

1. Офертата на  ЕТ „Писофт-П.Живков – Г.Иванова” гр. Монтана е за Обособена позиция 

№ 5- Бизнес навигатор – фактуриране -1бр. 

                   - Бизнес навигатор – склад - 1 бр. 

Офертата съдържа: Заявление за участие по образец № 1; Декларации по образец №  

2.1. и № 2.2.; Сертификат за успешно завършен специализиран курс от собственика на 

програмния продукт. Участникът е посочил  в офертата си техническото лице, което ще 

изпълнява услугата, обект на поръчката, образованието, професионалната квалификация и 

професионалния си опит. Представил е договор с фирмата за преминат курс на обучение по 

съответните програмни продукти, както и документ, удостоверяващ , че 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. 

Ценовото предложение е: Обща месечна сума за обособената позиция – 150.00 лева. 

След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата, комисията 

установи, че същата отговаря на обявените условия на възложителя. 

 

2. Офертата на  „Давид Холдинг” АД, гр.София  е за Обособена позиция № 4 - 

АРХИМЕД – 3 бр. 

Офертата съдържа: Списък на документите; Заявление за участие по образец № 1;  

Декларации по образец № 2.1. и № 2.2.; техническо предложение; Списък на техническите 

лица от екипа на участника с посочени – длъжност, квалификация, професионален опит ; 
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Декларация за авторски права върху програмния продукт; Списък на ръководните служители 

на участника с посочени – длъжност, квалификация,професионален опит; Уведомление от 

патентно ведомство с приложено свидетелство. 

Ценовото предложение е: Обща крайна цена за 12 месеца за обновяванебената позиция 

– 901.23  лева с вкл.ДДС. 

След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата, комисията 

установи, че същата отговаря на обявените условия на възложителя. 

 

3. Офертата на „ППС Технопрограма” ООД гр.Монтана е за Обособена позиция № 3  

                - Сиела НОРМИ – 2бр; 

                      - Сиела ПРОЦЕДУРИ – 2бр; 

          - Сиела ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 2бр. 

 Офертата съдържа: Заявление за участие по образец № 1; Декларации по образец № 

2.1. и № 2.2.; Удостоверение от „Сиела Норма”АД, с което участника е упълномощен да 

отправя оферти, да преговаря и да сключва договори за разпространение на продуктите, както 

и да продава абонаменти; Предложение с информация за техническите лица за изпълнение на 

услугата, включително и за контрол на качеството с посочени длъжности, образование  и 

квалификация.  

Ценовото предложение е: Обща месечна сума за обособената позиция – 72.00 лева с 

вкл ДДС. 

След обстойно разглеждане на приложените документи към офертата и след направена  

справка за лицензните права, които лечебното заведение има над този продукт до 

09.12.2018г., комисията предлага на Възложителя на този етап да не възлага тази услуга на 

участника, който е упълномощен само с действия  за разпространение на продуктите, както и 

да продава абонаменти. 

 

Комисията предлага на Възложителя да възложи услугата на: 

1. ЕТ „Писофт-П.Живков – Г.Иванова” гр. Монтана – за Обособена позиция № 5 

                   - Бизнес навигатор – фактуриране -1бр. 

                   - Бизнес навигатор – склад - 1 бр; 

№ 2. „Давид Холдинг” АД, гр.София- за Обособена позиция № 3 

- АРХИМЕД – 3 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  03.10.2018г. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Заличено обстоятелство съгласно чл.42, 

ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 

ИЗП.  ДИРЕКТОР 

 


