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Проект на решение
Решение за публикуване

осъществен предварителен контрол

ИН на регистрационната форма от ССИ
20171211-00502-0031(YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

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

Решение номер: Р-796   От дата: 14/12/2017 дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-3230 от дата 14/12/2017
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни 
програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Публичен
Секторен

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ №1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
Николай Николов 052 302932
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

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: Представляващ лечебно заведение,  
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

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
Обществен ред и сигурност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
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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
Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
Чл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
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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
Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни 
програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на МБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, за срок от една година

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.
1. Приложните програмни продукти, изграждащи болничната информационна 
система на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД - гр. Варна, са:
1.1. Гама КОДМАСТЕР - 230 броя работни места;
1.2. Гама КАЛК - 1 брой работно място;
1.3. Гама МУЛТИЛАБ - 24 броя работни места;
1.4.  Гама МУЛТИЛАБ КААВ - 1 брой работно място;
1.5. Гама СТОР - 14 броя работни места;
1.6. Гама ИНТРАНЕТ - 1 брой работно място.
2. Абонаментната поддръжка включва:
2.1. Консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по 
проблеми, касаещи технологията на ползване на програмните  продукти по 
т. 1.
2.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в 
резултат на скрити програмни грешки (BUGS). 
2.3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния 
продукт, направени съобразно промените в нормативната уредба или по 
друга причина, без допълнително заплащане.
2.4. Възможност за организиране на архив на базата данни и 
предоставените програмни продукти .
2.5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в 
резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на 
програмните продукти. 
2.6. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, 
непроизтичащи от промени в нормативната уредба.
2.7. Предоставяне на услуги при поискване,свързани с експлоатацията и 
актуализацията на програмните продукти извън посочените по-горе 
дейности;
2.8. Отстраняване на възникнала повреда в информационната система или 
инцидент при ползването й, по телефон, по факс, на адрес, WEB адрес, и-
мейл адрес на координатора, определен от възложителя;
2.9. Срокът за реакция (уведомяване за започване на работа) по 
постъпило съобщение за инцидент или заявка следва да е до 2 часа (в 
работно време), считано от момента на уведомяване;
2.10. Срокът за решение по постъпило съобщение за инцидент или заявка 
следва да е до 72 часа (в работно време на изпълнителя), в зависимост 
от степента на спешност, определена от изпълнителя на договора на 
обществената поръчка, считано от момента на изтичане на срока на 
реакция, описан в точка 2.9.
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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):
Предметът на обществената поръчка не се разделя на обособени позиции. 
Отделянето на абонаментната поддръжка на различните приложни програмни 
продукти, включени в предмета на поръчката, в самостоятелни обособени 
позиции не е възможно, тъй като всички те заедно изграждат болничната 
информационна система на възложителя. Обектът на поръчката е обективно 
неделим. 

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 79166.67 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

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)
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД в качеството си на публичен възложител (чл. 5, 
ал. 1, т. 16 ЗОП), съгласно чл. 182, ал. 1, във връзка с чл. 79, ал. 1, 
т. 3, в случаите на чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП взима решение за провеждане 
на процедура на пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП. 
Съгласно чл. 182, ал. 1 ЗОП възложителят може да проведе пряко 
договаряне с определени лица при наличие на някое от основанията по чл. 
79, ал. 1, т. 3 ЗОП. 
Поръчката може да бъде изпълнена само от „Гама Консулт-Калинкин, 
Прокопов и С-ие“ СД поради наличие на изключителни права, включително 
на права на интелектуална собственост (чл. 79, ал. 1, т. 3 буква „в“ 
ЗОП) с оглед следното:  
1. За нуждите на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, обезпечаващи дейността по 
приемането, проследяването, отчитането и изписването на пациентите на 
лечебното заведение, съобразно изискванията на НЗОК, е внедрена единна 
болнична информационна система (БИС). Всички модули, обслужващи 
болничната информационна система на Възложителя, са проектирани и 
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разработени от “Гама Консулт-Калинкин, Прокопов и Сие”СД изключително 
за нуждите на лечебното заведение. МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, въз основа 
на сключени договори с „Гама консулт-Джунева и с-ие“ СД, има закупени 
лицензи за приложни програмни продукти. С Решение №4 на Софийски 
градски съд по ф.д. № 17796/1997 г. от 10.01.2007 г. е вписана промяна 
на наименованието „Гама консулт-Джунева и с-ие“ СД на „Гама консулт - 
Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД, ЕИК 121562456.
2. Софтуерните продукти, създадени от „Гама консулт - Калинкин, 
Прокопов и с-ие“ СД, са обект на авторско право, съгласно чл. 3, ал. 1, 
т. 1, предл. последно от Закона за авторското право и сродните му права 
(ЗАПСП).
3. „Гама консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД разполага със 
свидетелство за търговска марка с рег. № 53959 от Патентното ведомство 
на Република България, валидно до 14.05.2024 г., както и Уведомление от 
Патентно ведомство, въз основа на които притежава и изключителни права 
върху използването и разпореждането с търговската марка. (чл. 13, ал. 1 
от Закон за за марките и географските ограничения (ЗМГО).
4. Доказателство за наличието на изключителни права, включително на 
права на интелектуална собственост, е и декларация от “Гама Консулт-
Калинкин, Прокопов и Сие” СД за притежание на изходния код и правата 
върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули, предмет на 
настоящата поръчка.
5. „Гама консулт - Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД има издаден сертификат 
№ 2478 от 23.11.2011 г. от Българска Търговско - Промишлена Палата, с 
който се удостоверява, че дружеството произвежда програмните продукти, 
които са включени в БИС на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, а именно - Гама 
КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама МУЛТИЛАБ, Гама СТОР, Гама ИНТРАНЕТ. 
Възложителят счита, че възлагането на обществената поръчка на друго 
лице би довело до нарушаване на авторски права и изключителни права, 
придобити по силата на закон или друг административен акт и няма друг 
алтернативен начин за възлагането на обществената поръчка. Не 
съществува достатъчно добра алтернатива или заместител и отсъствието на 
конкуренция не се дължи на изкуствено стесняване на параметрите на 
поръчката.
Поканата за участие в процедурата е отправена до „Гама Консулт - 
Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД, ЕИК 121562456. 
Критерий за възлагане на поръчката: най-ниска цена. 
На основание чл. 233, ал. 2, т. 1, буква „б“ ЗОП, Агенцията по 
обществени поръчки (АОП) не осъществява предварителен контрол върху 
настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, поради 
предвидената прогнозна стойност за изпълнението й.

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)
Възложителят ще сключи договор с поканеното дружество „Гама консулт - 
Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД на основание чл. 79, ал. 1, т. 3, буква 
„в“ ЗОП- наличие на изключителни права, включително на права на 
интелектуална собственост. В тази връзка и предвид хипотезата на чл. 
65, ал.1 ППЗОП възложителят няма да прилага чл. 64, ал. 2 и ал. 3 
ППЗОП.

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
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РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението за оповестяване откриването на процедура
поканата за участие
документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)
На основание чл. 65, ал. 2 ППЗОП възложителят ще сключи договор с 
поканеното дружество след влизане в сила на настоящото решение за 
откриване на процедурата, а именно - най-рано 10 дни след неговото 
публикуване. 
Преди сключване на договор, поканеното дружество следва да изпълни 
задълженията си по чл. 65, ал. 2 ППЗОП, като представи следните 
документи:
1. Документи, удостоверяващи липсата на основание за отстраняване от 
процедурата (чл. 58, ал. 1 ЗОП):
1.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелства за 
съдимост на законните представители на дружеството;
1.2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3:
а) удостоверение от органите по приходите;
б) удостоверение от общината по седалището на възложителя; 
в) удостоверение от общината по седалището на „Гама консулт-Калинкин, 
Прокопов и с-ие“ СД;
1.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т.6 - удостоверение от 
органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";  
2. Декларации за липсата на  обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП, 
подписани от законните представители на поканеното дружество. 
3. За обстоятелствата, доказващи съответствието с критериите за подбор:
3.1.Свидетелство за търговска марка с рег. № 53959 от Патентното 
ведомство на Република България, валидно до 14.05.2024 г.;
3.2. Уведомление от Патентно ведомство за подновяване на регистрацията;
3.3. Сертификат № 2478 от 23.11.2011 г., издаден от Българска Търговско 
- Промишлена Палата;
3.4. Декларация за притежание на изходния код и правата върху 
приложните програмни продукти и прилежащите им модули, предмет на 
настоящата поръчка.

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 ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен 
срок от публикуване на настоящото решение за провеждане на процедура на 
договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 ЗОП.

VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

14/12/2017 дд/мм/гггг

УНП: 9f9c5556-e97e-4fba-acf3-ff13827f232d 6



Партида: 00502 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Марта Александрова Дракова

VIII.2) Длъжност:
Директор „Икономически дейности“, упълномощено  лице  по чл. 7, ал. 1 
ЗОП, съгласно Заповед № Р-355 от 11.05.2016 г. на Изпълнителния 
директор на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

УНП: 9f9c5556-e97e-4fba-acf3-ff13827f232d 7


