
ИЗП.ДИРЕКТОР - Д-Р Г.КОЛАРОВА

ПРОТОКОЛ
по чл.97, ал.4 от ППЗОП

от работата на Комисия назначена със Заповед №3-79/31.07.2018г. на 
изпълнителния директор на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за разглеждане и 
оценка на оферта в процедура „покана до определени лица”, по смисъла на 

глава 26 от ЗОП, публикувана в профила на купувача, 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“

На 31.07.2018г. в 10,00 часа в Рапортна зала, четвърти етаж, се събра 
назначената със Заповед №3-79/31.07.2018г. на изпълнителния директор на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД Комисия за провеждането на процедура по 
чл.191, ал.1, т.2 от ЗОП „покана до определени лица”, с горепосочения предмет в 
състав:

1. Марияна Панчева - председател
2. Инж.Николай Марков - член
3. Ивайло Иванов -  член
4. Ралица Стаматова -  резервен член

В изпълнение на изискванията на чл.97, ал.2 от ППЗОП след получаване на 
постъпилата оферта за участие в процедурата, членовете на Комисията 
подписаха декларации за обстоятелствата по чл.103, ал.2 от ЗОП и чл.51, ал.8, 9 
и 13 и чл.52 от ППЗОП и съставиха протокол за работата си както следва:

I. Председателят на Комисията откри публичната част от заседанието и 
обяви, че е подадена една оферта от поканеният участник „Гама Консулт -  
Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД за участие в процедурата. На откритото 
заседание не присъства представител на участник в процедурата или лица по 
чл.97, ал.З от ППЗОП. Комисията пристъпи към отваряне на офертата и извърши 
проверка, както следва:

/  Оферта №05-182/30.07.2018г.— подадена в 15,01 часа от участника 
„Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД, с адрес: гр.София 1574, 
бул.Шипченски проход 63, ет.2.

Тримата членове на Комисията подписаха ценовата оферта представена от 
участника, а председателя на комисията обяви предложените цени за изпълнение 
на поръчката, а именно:



1. Предлагана цена за един брой лиценз от съответните софтуерни продукти е 
както следва:

№ Наименование на 
софтуерен продукт

Цена в лева без ДДС 
за един бпой лиценз / 

за едно работно място/
1 Г ам а К О Д М А С Т Е Р 210 ,00
2 Г ам а  М У Л Т И Л А Б 240 ,00
3 Г ам а  М У Л Т И Л А Б -К А А В 350 ,00
4 Г ам а  С Т О Р 230 ,00
5 Г ам а К А Л К 250 ,00
6 Г ам а К О Н Т 240 ,00

2. Предлагана цена за извършване на дейности, касаещи поддръжката и 
актуализацията на внедрените софтуерни продукти, чрез абонаментно 
обслужване:

.№

.

Наименование на 
софтуерен продукт

Единична цена в лв. без 
ДДС за месечна 

абонаментна поддръжка 
н актуализация 

на едно паботно място
1 Г ам а К О Д М А С Т Е Р 25,25
2 Г ам а  М У Л Т И Л А Б 38,75
3 Г ам а М У Л Т И Л А Б -К А А В 41,04
4 Г ам а С Т О Р 29,44
5 Г ам а  К А Л К 151,20
6 Г ам а К О Н Т 48,38

3. Предлагана цена за изпълнение на дейностите по извънабонаментно 
обслужване ще се формира на база вложеният брой часове труд от 
съответното компетентно лице /в зависимост от конкретния случай/, като 
цената за един час е както следва:

Вложен труд от компетентно 
лице

Единична цена в лева 
без ДДС за един час 

вложен труд
С оф туерен  сп ец и ал и ст 45 .00
С о ф ту ер ен  п р о гр ам и ст 55,00

II. Членовете на Комисията провериха съответствието на представената 
оферта с изискванията посочени от възложителя в поканата до определените 
лица. След разглеждане на офертата, членовете на Комисията установиха 
следното:

Поканеното лице - участникът „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и 
с-ие“ СД, е представил ценова оферта в съответствие с изискванията на 
Възложителя посочени в поканата за участие. С оглед на гореизложеното, 
участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата.



III. Комисията продължи своята работа с разглеждане на техническата 
част от ценовото предложение. Оферираните от участника условия за 
изпълнение на поръчката са както следва:

1. Направените от участника предложения и поети ангажименти са валидни 
за срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. В съответствие с предмета на поръчката, като носител на авторски права 
върху софтуерните продукти предмет на поръчката, участникът ще предостави 
допълнителни лицензни /при необходимост заявена от Възложителя/ с 
предоставяне на безсрочно право на ползване.

3. Предоставяните нови лицензи ще притежават функционалните 
възможности съответстващи на нормативната уредба и на постигнатите 
функционални възможности за идентични продукти, налични към датата на 
приемането им и ще бъдат интегрирани от участника в болничната 
информационна система.

4. В предлаганата от участника цена за закупуване на нови лицензни са 
включени и дейности по гаранционно поддържане на софтуерните продукти 
/относно новопридобитите от Възложителя лицензни/ за срок до 6 (шест) 
седмици след приключване на дейността по предоставянето на лицензите за 
ползване.

5. Участникът приема срокът за изпълнение на дейностите по предоставяне 
на нови лицензи да бъде до 1 месец след получаване на писмена заявка от 
Възложителя.

6. Изразява съгласие да извършва дейностите, касаещи поддръжката и 
актуализацията на внедрените софтуерни продукти, чрез абонаментно 
обслужване.

7. В предлаганата от участника цена по абонаментно обслужване е включено 
изпълнението на следните видове дейности:

Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа 
и по проблеми, касаещи технологията на ползване на специализиран софтуерен 
продукт по телефона в работно време -  08:30 до 17:30 часа, всеки работен ден.

Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат 
на скрити софтуерни грешки.

Предоставяне на всички актуализации на софтуерните продукти, 
произтичащи от промени в нормативната уредба или разработени от 
изпълнителя без допълнително заплащане.

Оказване на съдействие на Възложителя при организиране архивирането 
на базата данни и на предоставените програмни продукти на възложителя.

Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди 
от техническо естество минимум веднъж на 6 (шест) месеца.

8. Участникът е съгласен за извършването на дейностите по абонаментно 
обслужване да се заплаща единствено месечна абонаментна такса за съответния 
брой работни места. Други разходи за изпълнение на дейности включени в 
абонаментното обслужване не се заплащат.



9. При необходимост изразена от Възложителя, участникът ще извършва 
дейности по извънабонаментно обслужване, а именно:

- Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на 
неспазване на технологичния ред за експлоатация на софтуерните продукти или 
по други причини, които не са свързани със задълженията на изпълнителя.

- Предоставяне на версии, включващи функционалните възможности на 
софтуерните продукти (допълнителна разработка), непроизтичащи от промени в 
нормативната уредба по писмена заявка на възложителя.

Услуги по инсталация, интеграция, архивиране, инициализация и 
консултации на място.

- Обучение на персонала за работа със софтуерните продукти.
- Други дейности, извън абонаментното обслужване, за допълнителни 

консултации за специализираните софтуерни продукти при специфични нужди и 
потребности на Възложителя.

10. Предлаганата от участника цена за изпълнение на дейностите по 
извънабонаментно обслужване ще се формира на база вложеният брой часове 
труд от съответното компетентно лице /в зависимост от конкретния случай/ при 
оферираната от участника цена за един час труд.

11. Участникът изразява съгласие сроковете на реакция за започване на 
работа от негови специалисти, във връзка с изпълнение на дейностите по 
абонаментно и извънабонаментно обслужване, след подадена писмена заявка от 
страна на възложителя да бъдат, както следва:

- до 2 часа за спешни случаи;
- до 72 часа за всички останали случаи.
12. Срокът за отстраняване на софтуерни проблеми ще се определя за всеки 

конкретен случай според нивото на спешност заявено от възложителя, но за не 
повече от 72 часа.

13. Участникът заявява, че ако бъде избран за изпълнител на поръчката, след 
получаване на поканата за подписване на договора ще внесе гаранция за 
изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност на договора без ДДС и ще 
представи документи съгласно чл. 112 от ЗОП.

Констатации на Комисията: Представените в ценовата оферта технически 
предложения за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на 
Възложителя посочени в поканата. С оглед на това, участника се допуска до по
нататъшно участие в процедурата.

IV. Комисията разгледа направените от участника ценови предложения и 
установи следното:

Ценовите предложения отговарят на изискванията на Възложителя посочени 
в докуменатцията за участие. С оглед на това, участникът се допуска до по
нататъшно участие в процедурата.

По отношение възможността за прилагане на чл.72, ал.1 от ЗОП, Комисията 
констатира, че не е налице основание за прилагането му, тъй като е подадена



само една оферта, от единственият възможен участник и не може да се изчислява 
средна цена за сравнение.

V. Комисията класира на първо място участникът „Гама Консулт -  
Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД и предлага на Възложителя да определи 
същият за изпълнител на поръчката.

Комисията приключи своята работа и възложи на своя председател да 
предаде на Възложителя настоящият протокол, заедно с цялата документация по 
процедурата.

Този протокол се състави и подписа от членовете на Комисията, както 
следва:

заличена информация на осн.чл.42—  
Марияна ПанчевЬь5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

Ивайло Иванов:.

п  г у  м.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛДРалица Стаматов!_______  __________


