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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20161006-00325-0012(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището 1-ви етап: ________    ________ дд/мм/гггг

Решение номер: 675   От дата: 06/10/2016 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00325
Поделение: ________
Изходящ номер: ________________________________ от дата ________
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
УМБАЛ Свети Георги ЕАД 115576405
Пощенски адрес:
бул. Пещерско шосе №66
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4000 BG
Лице за контакт: Телефон:
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м. ; 
г-н Пламен Едрев

032 602930

Електронна поща: Факс:
op@unihosp.com 032 644058
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://unihosp.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20160928IzvV4246415

I.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

Министерство или друг държавен орган,  
включително техни регионални или местни  
подразделения

Публичноправна организация

Национална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)

Обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  
за отдих и култура

Отбрана Социална закрила
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Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

I.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

Газ и топлинна енергия Пощенски услуги
Електроенергия Експлоатация на географска област
Водоснабдяване Друга дейност: ______________
Транспортни услуги

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
за сключване на рамково споразумение
за създаване на динамична система за покупки
конкурс за проект

Създавам квалификационна система

Да НеПоръчката е в областите отбрана и сигурност

II.1) Вид на процедурата

(попълва се от публичен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Състезателна процедура с договаряне
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварително обявяване
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(попълва се от секторен възложител)
Открита процедура
Ограничена процедура
Договаряне с предварителна покана за участие
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Договаряне без предварителна покана за участие
Конкурс за проект
Публично състезание
Пряко договаряне

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
Ограничена процедура
Договаряне с публикуване на обявление за поръчка
Състезателен диалог
Договяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен възложител)

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП  
3
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секторен възложител)
Чл. 132 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
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Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
Чл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 141, ал. 1 от ЗОП
Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
Чл. 160 от ЗОП
Чл. 163, ал. 1 от ЗОП
Чл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
ІV.1) Наименование
„Доставка на лицензи за използване на програмни модули от Интегрирана 
болнична информационна система и поддръжка на модулите за срок от 12 
месеца“УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, гр. Пловдив“ 

ІV.2) Обект на поръчката
Строителство
Доставки
Услуги

ІV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни  
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Предметът включва преодставяне на лицензи за използване на програмни 
модули за приблизително 450 работни места и софтуерна поддръжка на 
модулите, в рамките на максималната стойност на договора от 250 000 лв. 
без ДДС.  

Да НеІV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване  
на околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете  
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (брой)

показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи  
договорни условия)

(брой)

ІV.5) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІV.6) Разделяне на обособени позиции
Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Необходимостта от обединяване на определени елементи от предмета на 
поръчката е продиктувана от взаимосвързаност тези елементи и 
затрудненията, които могат да изтекат за възложителя при липса на 
възлагане на някои от частите от предмета на поръчката. 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 250000 Валута: BGN

Да НеІV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN
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Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  
процедура)
Прогнозната стойност на поръчката е 250 000 лв. без ДДС. Съгласно чл.20 
ал.2 т.2 от ЗОП Възложителите прилагат процедурите по чл. 18, ал. 1, т. 
13, когато обществените поръчки имат прогнозна стойност при доставки и 
услуги, включително и услугите по приложение № 2 - от 70 000 лв. до 
съответния праг по ал. 1 в зависимост от вида на възложителя и предмета 
на поръчката (в случая прагът е 264 033 лв. без ДДС). Съгласно чл. 182, 
ал.1 от ЗОП Възложителят може да проведе пряко договаряне с определени 
лица при наличие на някое от основанията по чл. 79, ал. 1, т. 3 ЗОП. В 
случая считаме, че поръчката може да бъде изпълнена само от “Гама 
Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” поради основанията, предвидени в 
чл.79, ал.1, т.3 б. „в” - наличие на изключителни права, включително на 
права на интелектуална собственост. С оглед на факта, че предмета на 
поръчката включва предоставяне на право за използване и поддръжка на 
приложни програмни продукти, изграждащи съществуваща болничната 
информационна система, а не доставка или изграждане на нова такава, не 
съществува алтернатива или заместител и отсъствието на конкуренция не 
се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на поръчката. 
Съществува наличие на авторски права на “Гама Консулт-Калинкин, 
Прокопов и Сие” върху приложните програмни продукти  Гама Кодмастер,  
Гама МултиЛаб,  Гама Стор, Гама Диети, Гама Калк, Гама Конт, Гама 
Конкурент,  Гама WEB, Гама КААБ, Гама админ и техните модули. 
Възлагането на настоящата поръчка на друго лице би довело до нарушаване 
на тези права. Същото се доказва чрез: свидетелство за търговска марка 
№ 53959 и Уведомление от Патентно ведомство; Сертификат № 2478 / 
23.11.2011г. от Българската търговско-промишлена палата; декларация от 
“Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” за притежание на изходния код и 
правата върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули, 
предмет на настоящата поръчка. Съгласно чл.3, ал.1, т.1 от Закон за 
авторското право и сродните му права: „Обект на авторското право е 
всяко произведение на литературата, изкуството и науката, което е 
резултат на творческа дейност и е изразено по какъвто и да е начин и в 
каквато и да е обективна форма, ....включително произведения на 
научната и техническата литература, на публицистиката и компютърни 
програми.” Предвид това следва да се приеме, че само лицето, което 
което притежава авторски и/или изключителни права върху информационната 
система има право да предоставя лицензии (право за използване) и да 
реализира софтуерна поддръжка (манипулации на програмния код, респ. 
изменение на предмета на авторското право). Всички модули, обслужващи 
болничната информационна система на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД , са 
проектирани и разработени от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие”СД 
изключително за нуждите на лечебното заведение. В подкрепа на 
изложените мотиви, възложителят разполага с Договор № ОП-170-12 от 
26.11.2012г. за изграждане и внедряване на информационната система 
(обществена поръчка с предмет „Изграждане на интегрирана болнична 
информационна система (ИБИС) за нуждите на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, 
гр. Пловдив”). С оглед на всичко гореизложено, поканата за участие в 
процедурата е отправена до “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие” СД. 
Критерий за възлагане на поръчката: най-ниска предложна цена. Съгласно 
чл. 229, ал.1, т. 6 от ЗОП, Изпълнителният директор на АОП осъществява 
предварителен контрол на процедури по договаряне. В случая приложение 
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могат да намерят два алтернативни вида контрол – контрол по чл. 233, 
когато поръчките са над праговете по чл. 20, ал. 1, т. 1, букви "б" и 
"в" , т. 2,  букви "б" и "в" и т. 3, букви "б" и "в" и контрол чрез 
случаен избор съгласно методиката по чл. 232, ал. 2 от ЗОП – когато 
прагът на поръките е под същите прагове (чл. 233, ал.2 от ЗОП).  В 
случая поръчката е по-ниска от прага по чл. 20, ал.1, т.1, б „б” от ЗОП 
– 264 033 лв. без ДДС, а прогнозната стойност от 250 000 лв. без ДДС 
представлява и максимална стойност на договора, т.е. прилага се 
контрола по чл.232,ал.2

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие,  
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е  
приложимо)
“Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие”СД, ЕИК 121562456

V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на  
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ________
-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е  
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
1. Място и дата за провеждане на преговорите: Преговорите се провеждат 
в 14-тия ден след публикуването на настоящото решение 10:00 часа в 
сграда „Поликлиника” на УМБАЛ „Свети Георги” ЕАД, ет. 2, бул. „Пещерско 
шосе” №66, гр. Пловдив. Ако този ден е неработен, преговорите се 
провеждат в първия следващ работен ден на същото място и час, указани 
по-горе. 
2. Изисквания към офертата: Поканеният участник следва да представи: 1. 
Оферта с безсуловен ангажимент за изпълнение на поръчката при спазване 
на изискванията на възложителя, в т.ч. 1.1. условия на плащане: - за 
доставените лицензи, въз основа на приемо-предавателен протокол и 
фактура, при условията на отложено плащане от 60 дни по банкова сметка, 
посочена от участника; - за софтуерната поддръжка – месечни вноски, 
определена на база доставените лицензи, якото се изплаща въз основа на 
фактура до края на месеца, следващ месеца, за който се отнася 
плащането.  1.2. изпълнение на сервизната поддръжка на модулите за срок 
от 12 месеца при сключен обем от дейности, съгласно описание –
публикувано в електронното досие на поръчката в профила на купувача на 
възложителя – едновременно с изпращането на настоящото решение. 
1.3. Валидност на офертата: 3 месеца. 2. Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП), попълнен в следните части: Част І: 
Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 
възлагащия орган или възложителя Част II: Информация за икономическия 
оператор Част III: Основания за изключване 3. Ценово предложение, в 
което се оферират отделни единични цена за безсрочни лицензи и отделни 
единични цени за 12 месечни лицензи за използването на всеки един 
програмен модул - Гама Кодмастер,  Гама МултиЛаб,  Гама Стор, Гама 
Диети, Гама Калк, Гама Конт, Гама Конкурент,  Гама WEB, Гама КААБ, Гама 
админ. Възложителят може да заявява закупуването на определен от него 
вид и брой от лицензите за срок до изчерпването на предвидената 
стойност, но не повече от срок от 2 години. Отделно следва да се 
оферира единична цена за всеки един от модулите за едногодишна 
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софтуерната поддръжка. Общата стойност на договора няма да надвишава 
250 000 лв. без ДДС, като общата сума за лицензи няма да надвишава 185 
000 лв. без ДДС, а общата сума на поддръжката няма да надвишава 65 000 
лв. без ДДС. 3. Критерии за оценка – най-ниска цена. 4. Възложителят се 
възползва от възможността по чл. 65, ал.1 от ППЗОП, да не прилага чл. 
64, ал.2 и ал. 3 и да включи необходимата информация за провеждане на 
процедурата в настоящото решение.  
5. При подписването на договора определеният за изпълнител представя 
освен документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП и декларация за липсата на 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП. 6. Възложителят изисква 
гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора, в размер на 1% от 
стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се представя 
от определения изпълнител в една от следните форми: 6.1. Парична сума: 
В този случай гаранцията за изпълнение бива преведена касово или по 
банкова сметка на УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД. Банкова сметка на 
възложителя за внасяне на гаранции по обществената поръчка: УМБАЛ 
„СВЕТИ ГЕОРГИ” ЕАД, гр. Пловдив, Банка: ЦКБ АД – клон Пловдив, IBAN : 
BG 72 CECB 9790 1051 2974 00, BIC :  CECBBGSF 6.2. Банкова гаранция: В 
този случай определеният изпълнител следва да представи безусловна и 
неотменяема банкова гаранция за изпълнение на договора в оригинал, 
издадена от българска банка в полза на възложителя. 6.3. Застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя. В този случай определеният изпълнител представя 
застрахователна полица, обезпечаваща изпълнението на договора, 
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията 
за изпълнение (парична, банкова или застрахователна), като в случай на 
парична или банкова гаранция, гаранцията може да бъде представена от 
името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
съгласно чл. 197, ал.1, т. 5 от ЗОП

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

06/10/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, дм

VIII.2) Длъжност:
изпълнителен диркетор на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД
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