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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ  
“СВЕТА МАРИНА” ЕАД - ВАРНА 

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес 23.12.2014 г., в 10:00 часа, комисия назначена със Заповед № Р-804/23.12.2014 
г. на Директор ИД на МБАЛ “Света Марина” ЕАД, упълномощено лице по Чл.8 ал.2 от 

ЗОП, с Пълномощно номер 1465 от 17.10.2013 г., в състав: 
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Русана Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на МБАЛ ”Света 

Марина” ЕАД, гр. Варна; 
ЧЛЕНОВЕ: 

1. Инж. Павел Щерев - Началник Отдел „ОМНА” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД; 

2. инж. Детелина Ганчева – Мрежови администратор в МБАЛ ”Света Марина” 

ЕАД, гр. Варна; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 Николай Николов – р-л напр. „МД и ТИО” в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна 
 

в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване, както и на други лица при 

спазване на установения режим на достъп до сградата, в което се извършва отварянето, 
отвори и разгледа единственото постъпило предложение за публична покана по реда на 

Глава осма "а" от ЗОП за избор на изпълнител за абонаментно обслужване на 
специализиран софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, както следва: 
1.Оферта с Вх. № ВК – 2441/22.12.2014 г. на "Гама Консулт – Калинкин, Прокопиев и 

с-ие" СД, гр. София. 
Офертата съдържа  следните документи: 

1. Административни сведения за "Гама Консулт – Калинкин, Прокопиев и с-ие" 
СД, гр. София. 

2. Булстат (заверено копие); 
3. Сертификат номер 2478 от 23.11.2011 г. От БТПП, за произход на всички 

програмни продукти на информационната ситема (заверено копие); 
4. Декларация за авторските права върху програмните продукти; 
5. (А.1.) Заверено от участника копие на  счетоводен баланс, отчет за приходите и 

разхдоите за всяка от предходните три приключени счетоводни години (2011г., 2012г. 
и 2013г.); 

6. (А.2.) Декларация, съдържаща информация за оборота от услуги, сходни с 
предмета на поръчката, за предхдните 3 (три) счетоводно приключени години. 

7. (Б.1) Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система 
за управление на качеството ISO 9001:2008, издаден на името на участника от 
акредитирана институция. 

8. (Б.2) Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система 
за управление на информационна сигурност в съответствие с ISO 27001:2005, издаден 
на името на участника от акредитирана институция. 

9. (Б.3) Заверено от участника копие на валиден сертификат за внедрена система 
за управление на процесите за предоставяне на ИТ услуги в съответствие с ISO 20000-
1:2011, издадено на името на участника от акредитирана институция. 
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10. (Б.4) Декларация, съдържаща списък на специалистите за разработка и 
актуализация на модулите, изграждащи болничната информационна система на 
МБАЛ „Света Марина” ЕАД, придружена със заверени от участника копия от трудова 
книжка, автобиографии на специалистите и копия от дипломи, доказващи 
образователната и професионалната им квалификация. 

11. (Б.5) Декларация, съдържаща списък на специалистите за поддръжка на 
информационната система, придружена със заверени от участника копия от 
сертификати за преминат курс на обучения за сервиз и поддръжка на модулите, 
изграждащи болничната информационна система на МБАЛ „Света Марина” ЕАД, 
Варна, издадени от производителя на съответните модули, доказващи 
образователната и професионалната им квалификация; 

12. Декларация, съдържаща списък на договорите за доставка и инсталация на 
програмни продукти, сходни с предмета на поръчката, за която участникът 
представя предложение, изпълнени от него през последните три години (2011г., 2012г. 
и 2013г.); 

13. Техническо предложение:  
Абонаментното обслужване на специализирания софтуер, собственост на МБАЛ „Света 

Марина” ЕАД: 
1. Спецификация: 

 1.1. Гама КОДМАСТЕР със 164 броя лицензи 
 1.2. Гама КАЛК с 2 броя лицензи 

1.3. Гама МУЛТИЛАБ с 16 броя лицензи 
 1.4. Гама СТОР с 13 броя лицензи  

1.5. Гама ИНТРАНЕТ с 1 брой лиценз 

Абонаментното обслужване ще включва: 

(1) Оказване на консултации (без идване на място) с цел методическа помощ по 
текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на специализираните 

програмни продукти по спецификацията, ще бъдат предоставяни по телефона или писмено 
(е-mail, факс) в работно време: 08:30 до 17:30 часа за всеки работен ден. 

(2) Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на 

скрити програмни грешки (BUGS). Срокът за отстраняване на неизправности ще бъде в 

рамките на 72 (седемдесет и два) часа, след уведомяване на представител на Възложителя и 
в рамките на 24 (двадесет и четири) часа, след осигурен отдалечен достъп (REMOTE 

ACCESS) до локалната мрежа на Възложителя. При осъществяване на отдалечен достъп ще 
се използват функциите за отдалечен работен плот (Remote Desktop), реализирани в 

Microsoft Windows или аналогичен. Режимът и нивото на достъп, както и защитата на 

данните при осъществяване на отдалечен достъп ще се определят от лечебното заведение. 

(3) Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт, 
направени съобразно промените в нормативната уредба или по друга причина без 

допълнително заплащане. Променените и допълнени версии ще се предоставят чрез 
публикуване за download на сайта (Web страницата на фирмата) на адрес 

http://www.gammaconsult.com/download/. При всяко публикуване на нови версии ще бъде 

изпращано уведомление на посочен от лечебното заведение e-mail адрес. 

(4) Организиране на ежедневно архивиране на базите данни на всеки от програмните 
продукти по спецификацията. Ще бъде организиран архив на базата даннина всеки от 

програмните продукти предмет на поръчката, като за целта ще бъде използван разработен 
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от фирмата софтуер за архивиране. Архивирането на данните ще бъде автоматизирано, чрез 

автоматично стартиране на софтуера за архивиране върху сървъра, но посочен от лечебното 
заведение график и модел (обем) на архивиране, върху достъпно за операционната система 

логическо устройство.  

(5) Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на 

неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните продукти ще се 
извършват срещу допълнително заплащане, съгласно цените за допълнителни услуги 

посочени в  ценовото предложение. 
(6) Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от 

техническо естество. Задължителната профилактика (проверка на работоспособност на 

програмните продукти предмет на договора) ще се извършва организирано за всички 

програмни продукти, минимум един път на шестмесечие на място по 1 (един) човеко.час на 
програмен продукт по спецификацията, след писмено потвърждение на изпратено от страна 

на Изпълнителя уведомление за провеждане на профилактиката. 
(7) Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, 

непроизтичащи от промени в нормативната уредба. 

(8) За всички извършени работи по изпълнение на поръчката ще се попълва 

протокол, образец на който е приложен към настоящата оферта, съдържащ: имената на 
специалистите, извършили обслужването, типа и обема на извършената работа 

(профилактика, консултация, методическа помощ и т.н.) 
(9) Не са предмет на офертата дейности и услуги, предоставени във връзка с 

недостигнати функционални показатели в следствие на: влошени параметри и 

небалансираност на техническата и/или системна среда; заразяване на компютрите с 

вируси; повреда в компютрите. 
(10) Заявката на Възложителя за отстраняване на възникнала повреда в 

информационната система се депозира писмено или по факс от оторизиран представител на 
лечебното заведение (координатор), като задължително се отбелязва дали повикването е 

спешно. 

(11) При спешни повиквания в работно време, времето за реакция ще бъде до 24 

(двадесет и четири) часа. 
14. Ценово предложение за изпълнение на поръчка: 

Наименование на продукта 
Работни 

места 
брой 

Цена 
лв. 

Формиране на цената 

Гама КОДМАСТЕР 164 3 848,04 лв./м. =(1* 151,20+163*  22,68) лв. 
Гама КАЛК 2  173,88 лв./м. =(1* 151,20+1*  22,68) лв. 
Гама МУЛТИЛАБ 16  491,40 лв./м. =(1* 151,20+15*  22,68) лв. 
Гама СТОР 13  423,36 лв./м. =(1* 151,20+12*  22,68) лв. 
Гама ИНТРАНЕТ 1  151,20 лв./м. =(1* 151,20+0*  22,68) лв. 
    
   За месец  За година 

Общо без ДДС  5 087,88 лв./м. 61 054,56 лв./г. 
ДДС 20.00% 1 017,58 лв./м. 12 210,96 лв./г. 
Общо с вкл. ДДС  6 105,46 лв./м. 73 265,52 лв./г. 

 
 


