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

 
ПРОТОКОЛ № 1 

 

Днес 03.02.2015 г., в 10:30 часа, комисия назначена със Заповед Р-69/03.02.2015 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. Надежда Иванова – администратор приложения в МБАЛ ”Света Марина”ЕАД, гр. 

Варна; 
РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН: 

 инж. Детелина Ганчева – Мрежови администратор в МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. 
Варна 
 в отсъствието на участници в процедурата или техни упълномощени представители, 
на представители на средствата за масова осведомяване, както и на други външни лица при 
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето, 
отвори и разгледа постъпилите предложения в отговор на публична покана по реда на Глава 
осма "а" от ЗОП за доставка и монтаж на 40 (четиридесет) броя електронни четци за пълна 
интеграция към Единна Регистрационна Система за хоспитализация и дехоспитализация в 
лечебно заведение от НЗОК, както следва: 
1. Оферта с Вх. № ВК – 193/02.02.2015 г. на "Контракс" АД, гр. София. 
Офертата съдържа  следните документи: 
1.1. Техническото предложение:  

 доставка на 40 бр. електронни четци до МБАЛ „Света Марина” ЕАД – гр. Варна. с 
USB кабели за връзка на четците с компютър и монтаж и инсталация на софтуера на 
електронните четци. Предлаганите четци емулират виртуален COM порт и осигуряват 
директна работа на HADIS клиента (приложната форма на НЗОК) с четеца. По този начин 
HADIS клиентът предава събитието по хоспитализация или дехоспитализация като 
коректно извършено с четеца. Наличието на какъвто и да е междинен софтуер, който работи 
директно с четеца и впоследствие предава информацията към HADIS клиента, води до 
регистриране на събитието в НЗОК като изключение „неработещ четец“. Това е допустима 
регистрация на събитие при временна повреда на четеца, но регулярното изпращане на 
събития с такова изключение предизвиква индикация в сървъра на НЗОК за възможна 
злоупотреба. Индикация дали събитието ще бъде изпратено като изключение „неработещ 
четец“ може да се намери на екрана на HADIS клиента. 

 След монтаж и инсталация на софтуера за електронните четци ще  бъде съставен 
Протокол за пускане в експлоатация и ще бъде издадена гаранционна карта. 

 Разположението на електронните четци ще бъде съгласувано предварително с 
Възложителя. 

1.2. Техническо описание на електронните четци и софтуера 

 електронните четци отговарят на спецификациите ICAO 9303; 
 времето за OCR обработка и визуализиране на информацията от Машинно-
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Читаемата Зона на личния документ е по-малко от 6 секунди; 
 възможност за автоматично попълване на обработената OCR информация от 

Машинночитаемата Зона на личния документ в: 
- приложната форма на НЗОК; 
- приложната форма на специализирания софтуер на „ГАМА КОНСУЛТ – 

КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и С-ие” СД. 
 Свързването на HADIS клиента директно с четеца, което е единствената възможност 
за регистриране на събитието като коректно, изключва възможността за намеса на 
междинен софтуер. Така обработената OCR информация от Машинночитаемата Зона на 
личния документ се попълва директно в приложната форма на НЗОК. По тази причина 
зареждането на информацията в приложната форма на софтуера на „ГАМА КОНСУЛТ – 
КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и С-ие” СД ще бъде реализирано чрез извикване на уеб 
услуга на „ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ  и С-ие” СД, на която ще 
бъде подавана обработената OCR информация от Машинночитаемата Зона на личния 
документ. 
 Възможност за автоматична проверка в сайта на МВР за валидност на български 

личен документ. Уеб услугата на МВР (проверката в сайта може да се извършва 
единствено ръчно от оператор) към момента няма готовност да обслужи очакваните 
20 000 заявки дневно. Когато МВР потвърди тази готовност и НЗОК позволят това, 
проверката ще бъде извършвана чрез комуникация между сървърите. 

1.3. Други условия: 
 Всички гореописани дейности ще се считат за коректно изпълнени след подписване 

на приемо-предавателен протокол и издаване на гаранционна карта, удостоверяващи 
качеството на извършената работа от страна на представители на Изпълнителя и 
Възложителя, без забележки. 

1.4. Условия за сервизна гаранционна поддръжка 
 Време за реакция в работно време – 1 (един) час, считано от момента на подаване на 

заявката по телефон или e-mail; 
 Време за реакция в извънработно време – 4 часа, считано от момента на подаване на 

заявката по телефон; 
 Срок за отстраняване на проблеми: - за софтуерни проблеми – до 1 час; - при 

хардуерни проблеми - предоставяне на оборотно оборудване. 

 Осигурен следгаранционен сервиз на доставената апаратура. 
 Гаранционен срок – 12 (дванадесет) месеца; 
1.5. Срок за изпълнение на услугата: до 30 (тридесет) дни, след заявка от страна на 
Възложителя. 
1.6. Настоящото предложение е валидно за срок от 60 (шестдесет) дни, считано от 
крайната дата за представяне на офертата. 
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1.7. Ценово предложение:  

№ МБАЛ "Света Марина" ЕАД м-ка к-во 
ед. цена,  

лв. с ДДС 
Тотал, лв.  

с ДДС. 

1 3M CR100 Document Reader бр. 40 718,80 лв 28 752,00 лв 

2 
Монтаж и инсталиране на софтуера 
на електронните четци 

бр. 40 14,40 лв 576,00 лв 

3 
Гаранционна и извънгаранционна 
поддръжка 

бр. 1 1 806,00 лв 1 806,00 лв 

Обща стойност в лева с ДДС 31 134,00 лв 

 
 Посочената цена е крайна в лева (с вкл. мита, такси, ДДС) до крайния получател - 
МБАЛ "Света Марина" ЕАД. В цената са включени всички разходи за изпълнение на 
обществената поръчка. 
1.8. Начин на плащане: отложено, в срок от 60 (шестдесет) дни, след доставка, подписване 
на протокол за въвеждане в експлоатация и представяне на оригинална данъчна фактура. 
 Комисията констатира пълно съответствие с изискванията, посочени в 
документацията и няма забележки към предложението на фирма "Контракс" АД, гр. София. 

Поради неотложни ангажименти на Русана Атанасова Чобанова - Юрисконсулт на 
МБАЛ ”Света Марина” ЕАД, гр. Варна, Комисията приключи своята работа за деня с 
разглеждането на офертата на участника "Контракс" АД, гр. София. Офертите бяха 
предадени за съхранение в „Главна каса”, а Председателят на Комисията обяви, че работата 
на комисията ще продължи на 09.02.2015 г. от 13:00 часа. 
 
Комисията продължи своята работа на 09.02.2015 г. от 13:00 часа и разгледа, както 
следва: 
2.Оферта с Вх. № ВК – 202/02.02.2015 г. на "Прим 41" ООД, гр. Варна. 
Офертата съдържа  следните документи: 
2.1. Техническото предложение:  

 Комплект от устройство за четене на паспорти и лични карти;  
 PRM-Full ID1 + MRZ passport reading е комбинирано решение за четене на Лични 

карти и Паспорти. От Личната карта се сканира целия документ, а от Паспорта само 
Машинночитаемата Зона (MRZ). Четат се Лични карти от тип ID-1 (българските 
карти), ID2. За използване на това комбинирано OEM устройство, не е нужно да се 
въвеждат данните от документа на ръка. Процесът на сканиране се стартира 
автоматично с поставяне на документа върху скенера - Паспорт или Лична карта. 
Сканираният образ на документа се прехвърля към PC през USB връзката. Образът се 
обработва от бърз OCR софтуер, който извлича персоналните данни. Предимство на 
това решение е, че освен печатаните данни, се четат и 1D и 2D бар кода, който 
понякога е наличен в някои документи. 

 Софтуер за автоматично изчитане на Машинночитаемата Зона по ICAO 9303 от 
документа. Софтуерната част на системата е разработена на базата на USB четец на 
паспорти и лични карти (от всички европейски страни) и паспорти (от цял свят) с 
Машинночитаема Зона, съгласно спецификациите на ICAO 9303. Разработен е 
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драйвер, който се стартира автоматично с включване на компютъра. Системата 
работи по следния начин: 1) отваряне на HADIS клиент или „Гама Консулт” софтуер, 
където по-рано ръчно са въвеждани данните от лична карта или паспорт; 2) 
прочитане на лична карта или паспорт, като след по-малко от 6 сек. автоматично се 
попълват полетата с данни от документа. След прочитане на паспорт или лична карта 
(за по-малко от 6 секунди) автоматично се попълват необходимите данни от личния 
документ в екраните на HADIS. Автоматична проверка за валидност на личния 
документ в МВР. Формиране на Електронно копие (ако се изисква от страна на 
клиента) – с цел проверка на изпратени и приети заявления от пациенти към НЗОК. 

2.2. Гаранционен срок – 12 (дванадесет) месеца:  
 Време за реакция в работно време – не повече от 1 (един) час, считано от момента на 

подаване на заявката по телефон или e-mail; 
 Време за реакция в извънработно време – не повече от 4 часа, считано от момента на 

подаване на заявката по телефон. 
2.3. Следгаранционен софтуерен лиценз и сервиз – това ще бъде предмет на отделен 
договор при желание на клиента:  
 Време за реакция в работно време – не повече от 1 (един) час, считано от момента на 

подаване на заявката по телефон или e-mail; 

 Време за реакция в извънработно време – не повече от 4 часа, считано от момента на 
подаване на заявката по телефон. 

2.4. Софтуерна и хардуерна подръжка: 
 Лиценз за ползване за следващ 12 (дванадесет) месечен период; 
 Инсталиране на всички нови версии на софтуерния продукт; 
 Пренастройка на софтуера във връзка с настъпили промени в Машиннопрочитаемата 
зона на личните документи (паспорти, лични карти); 
 Настройка на софтуера по отношение на обновените данни и валидността на 
административния модул; 
 Преинсталиране и настройка на системата при хардуерна повреда на компютъра; 
 Преинсталиране и настройка на системата при преинсталиране на Операционната 
система на компютъра; 
 Преинсталиране и настройка на системата при смяна  на версията на HADIS клиент 
или „Гама Консулт” софтуер; 
 При проблем – отсраняване отдалечено чрез временна Интернет връзка до 
компютъра или на място при клиента; 
 Хардуерна подръжка – подмяна с оборотен четец на дефектиралия. 

2.5. Срок на доставка: до 30 (тридесет) дни; 
2.6. Валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни, считано от датата на отваряне на 
офертата (03.02.2015 г.) 
2.7. Ценово предложение:  

№ МБАЛ "Света Марина" ЕАД м-ка к-во 
ед. цена,  

лв. с ДДС 
Тотал, лв.  

с ДДС. 

1 

Тип система 1: Система “Passport Reading 
Prim41” със сканиращо OCR устройство + 
възможност за формиране на електронно 
копие на личния документ 

бр. 40 780,00 лв 31 200,00 лв 

2 
Тип система 2: Система “Passport Reading 
Prim41” с четящо OCR устройство  бр. 40 827,00 лв 33 080,00 лв 


