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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2578 от дата 15/12/2015
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при
ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture
Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД
Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република

България
Място/места за контакт Телефон
отдел ОМНА 052 978391
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Павел Щерев
E-mail Факс
omna@abv.bg 052 302874
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svetamarina.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1284

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка и консултиране при
ползване на програмни продукти, модули на  PACS (Picture
Archiving аnd Communication System), собственост на МБАЛ „Света
Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година, а именно:
SC DICOM PACS Viewer- 59
SC DICOM PACS Server - 2
SC PACS модул компресия - 2
SD PACS Modality Worklist Server - 2
SC PACS Модул статистика- 1
Връзка с БИС - 1
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3D Medic View - 1
Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 72250000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
SC DICOM PACS Viewer- 59
SC DICOM PACS Server - 2
SC PACS модул компресия - 2
SD PACS Modality Worklist Server - 2
SC PACS Модул статистика- 1
Връзка с БИС - 1
3D Medic View - 1
Прогнозна стойност
(в цифри): 49800   Валута: BGN
Място на извършване
Клиниките и отделенията на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД- гр. Варна код NUTS:

BG331
Изисквания за изпълнение на поръчката
1. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ
1.1. Консултации по телефон, чрез „тикет“ система GLPI, по
електронен път (e-mail) или на място, във връзка с проблеми,
касаещи технологията на ползване на програмните продукти, и/или
с цел методическа помощ за работа с програмните продукти,
предмет на поръчката.
1.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в
резултат на скрити програмни грешки (BUGS), чрез системата за
отдалечен достъп (REMOTE ACCESS) до локалната мрежа на
възложителя, ако е възможен такъв, или на място до 72
(седемдесет и два) часа, в зависимост от степента на спешност,
считано от момента на уведомяване на участника, избран за
изпълнител по телефон, чрез „тикет“ система GLPI или по
електронен път (e-mail). *Спешни повиквания при повреда ще се
считат недостатъците в програмното осигуряване, поставящи
възложителя в невъзможност да изпълнява нормалните си дейности и
по тази причина, изискващи незабавно отстраняване.
1.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на
програмните продукти, предмет на поръчката, без допълнително
заплащане.
1.4. Организиране на архив на базата данни на програмните
продукти, предмет на поръчката.
1.5. Задължителна профилактика на програмното осигуряване за
отстраняване на повреди от техническо естество (проверка на
работоспособността на програмните продукти, предмет на
поръчката) на място. Профилактиката следва да се извършва
минимум един път на тримесечие по 1 (един) човекочас за всеки от
програмните продукти, предмет на поръчката.
1.6. Водене на отчетност за извършената работа. За целта е
необходимо да се съставя протокол от участника, избран за
изпълнител, за всяка извършена дейност отдалечено или на място,
съдържащ имената на специалистите, извършили обслужването,
продължителността и типа на извършената работа (профилактика,
консултация, методическа помощ, отстраняване на възникнали
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проблеми с програмните продукти и др.), като протоколът е
необходимо да се подписва двустранно.
1.7. Работата на участника, избран за изпълнител, по
обслужването на програмните продукти, вследствие на неправилната
им експлоатация при неизпълнение на изискванията, описани в
ръководството за работа на потребителя, предоставено при
доставката на програмните продукти, не следва да се включва в
абонаментната поддръжка.
2. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ - най-ниска цена.
3. Офертата има срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на крайния срок за получаване на оферти в
процедурата, независимо от факта дали това обстоятелство е
изрично декларирано от участника в самото предложение.
4. Офертата следва да има следното съдържание:
4.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
4.2. Представяне на участника/ административни сведения -
образец №1;
4.3. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало
документите от офертата, в случай че същото не е законният
представител на участника;
4.4. Оферта за участие, подписана от представляващия участника -
образец №2;
4.5. Декларация по чл. 47, ал. 9 - образец №3;
4.6. Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета
на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойности, дати и получатели, заедно с доказателство за
извършената услуга (чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП) - образец №4;
4.7. Декларация за приемане на условията в проекта на договора
(чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП) - образец №5;
4.8. Сертификат, удостоверяващ че участникът е сертифициран по
UNI EN ISO 9001:2008, или еквивалентен;
4.9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - образец
№6;
4.10. Ценово предложение за изпълнение на поръчката - образец
№7.
Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта
Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 28/12/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
На интернет адрес http://www.svetamarina.com/index.php?
go=t&id=1284
могат да бъдат намерени и изтеглени:
1. Документация за участие  в процедурата, съдържаща образци на
документи;
2. Проект на договор.
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК
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и МЗ.
Офертите се подават на адрес: гр.Варна, бул.„Христо Смирненски“
№1, „Деловодство“ на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за г-жа Марина
Върбанова.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 29.12.2015 г., 10:00
часа, в Пресцентъра на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/12/2015 дд/мм/гггг
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