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РЕШЕНИЕ
№ . ...V. 4Н . . ./. £.*...2018г

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

На основание чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, във връзка с чл.20, ал.З, т.2 от 
Закона за обществените поръчки /ЗОП/

ОТКРИВАМ

Процедура по реда на глава 26, чл.191, ал.1, т.2, от ЗОП, чрез покана до определени лица, 
за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Поддръжка и надграждане при 
необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД софтуерни 
продукти за осигуряване на счетоводното и складовото стопанство

Мотиви за избор на процедурата: Съгласно чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП, Възложителите 
следва да провеждат процедура „покана до определени лица“, в случаите когато възлагането на 
обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права 
на интелектуална собственост. Съгласно чл.28а и във връзка с чл.5 от Закона за авторското право 
и средните му права /ЗАПСП/, авторското право върху компютърна програма или база данни, 
възникнало за работодателя съгласно чл. 14 от същия, продължава 70 години след разгласяването 
на произведението. С оглед на гореизложеното, към настоящият момент е налице хипотезата на 
чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.

Цел на поръчката: Сключване на договор за поддръжка и надграждане при 
необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД софтуерни 
продукти, чиито авторски права се притежават от „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ие“ 
СД. Софтуерните продукти са както следва:

1. Гама КОДМАСТЕР
2. Гама МУЛТИЛАБ
3. Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4. Гама СТОР
5. Гама КАЛК
6. Гама КОНТ
Стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката е 35 200 лева без ДДС.
Поканено лице: „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД, ЕИК 121562456, с 

адрес на управление: гр.София. бул.Шипченски проход №63, ет.2.

С настоящото решение утвърждавам поканата, техническата спецификация за поръчката, 
образеца на ценовата оферта и на проекто-договора за възлагане на обществена поръчка по реда 
на чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП.

Поканата за участие в процедурата за възлагане на поръчката, ведно с приложенията към 
нея да се публикуват в профила на купувача на сайта на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, като се 
предостави пълен електронен достъп до нея.

http://lasb.com/


Изисквания към офертата:
Срок на валидност на офертата: Срокът на валидност на офертата да бъде 4 месеца, 

считано от крайния срок за подаване на оферти.
Срок за подаване на офертата: Офертата да се представи в запечатана, непрозрачна 

опаковка, на адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, каб.Обществени поръчки в срок до 16,00 
часа на 30.07.2018г. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, както и наименование на 
поръчката за която се подава офертата.

Дата и час за отваряне на офертата: Публичното заседание за отваряне и разглеждане 
на офертата ще се извърши на: 31.07.2018г от 10,00 часа, в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” 
ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, 4-ти етаж, Зала рапортна.

На договаряне подлежи предлаганата от поканеното лице цена при условията за 
изпълнение на поръчката посочени от Възложителя в поканата.

Настоящото решение да се публикува в профила на купувача на ПСАГБАЛ „Света 
София” ЕАД в досието на процедурата в деня на издаването му.

Решението да се доведе до знанието на съответните длъжностни лица за сведение и 
изпълнение. / /  \ \
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