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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: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 519 от дата 01/02/2013

Коментар на възложителя:
00877-2013-001

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
"Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив"АД

Адрес
бл.България №234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003 РБългария

Място/места за контакт Телефон
юристи/деловодство ет.15 стаи 

28,31

032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Рангел Христов,Гергана Галова,Наташа Бечирова

E-mail Факс
 mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mbal.net

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
    Абонаментното обслужване на  суфтуерни продукти от  

специализирана болнична информационнно програмна система ”Гама" 

ползвана от “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД за срок от 24 месеца.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48814000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Четири/4 броя / програми/модули/ от специализирана болнична  

програмно информационна система "Гама":

1. Гама КОДМАСТЕР със 48 работни места

2. Гама КАЛК с 1 работно място

3. Гама МУЛТИЛАБ с 6 работни места

4. Гама СТОР с 3 работни места

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

болничните отделения в "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Спецификация на услугата:-Абонаментно обслужване на  софтуерни 

продукти от  лицензионни специализирани  болнични програми  от 

система “ГАМА”.

1. Гама КОДМАСТЕР със 48 работни места

2. Гама КАЛК с 1 работно място

3. Гама МУЛТИЛАБ с 6 работни места

4. Гама СТОР с 3 работни места

Абонаментното обслужване на специализирания софтуер трябва да 

отговаря на следнате технически изисквания:

1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата 

работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на 

специализиран програмен продукт.

2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в 

резултат на скрити програмни грешки (BUGS). 

3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на 

програмния продукт, направени съобразно промените в нормативната 

уредба или по друга причина без допълнително заплащане.

4.Възможност за Организиране на архив на базата данни и 

предоставените програмни продукти . 

5.Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в 

резултат на неспазване на технологичния ред за експлоатация на 

програмните продукти.

6.Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на 

повреди от техническо естество.

7.Предоставяне на версии,включващи допълнения във 

функционалността,непроизтичащи от промени в нормативната уредба.

8.Срок на реакция след подадена писмена заявка – не повече от 24 

часа при отдалечен достъп и не повече от 72 часа за всички 

останали случаи.

9.Срок за отстраняване на повреда или извършване на услуга – до 

24 часа.

 Изисквания към кандидатите

1.Участниците в настоящата процедура трябва да отговарят на 

изискванията на Глава четвърта ,Раздел I от Закона за обществени 

поръчки:

2.Участникът да e изградил да поддържа болнична информационна 

система на територията на Република България в поне 1 (една) 

болница, съизмерима по размер с МБАЛ Пловдив АД -с над 150 легла 

и минимум 7  отделения.

3.Участника да има внедрена система за управление на качеството 
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ISO 9001:2008 или еквивалентна за разработка и техническа 

поддръжка на софтуер и да притежава валиден сертификат за 

съответствие издаден на името на участника от акредитирана 

институция или агенция за управление на качеството;

4.Участника да има внедрена система за управление на 

информационна сигурност, съгласно ISO 27001:2005 или 

еквивалентна за разработка и техническа поддръжка на софтуер и 

да притежава валиден сертификат за съответствие, издаден на 

името на участника от акредитирана институция или агенция;

5.Участника да има внедрена система за управление на процесите 

за предоставяне на ИТ услуги, съгласно ISO 20000-1:2011 или 

еквивалентна за техническа поддръжка на софтуер и да притежава 

валиден сертификат за съответствие, издаден на името на 

участника от акредитирана институция или агенция;

6.Участникът да притежава права върху приложните програмни 

продукти и техните модули, изграждащи информационната система на 

МБАЛ Пловдив АД за да е в състояние да извършва промени с цел 

актуализацията им съобразно промените в нормативната рамка 

(изисквания на НЗОК, МЗ, МО).

7.Участника да разполага с минимум 5 (пет) специалисти за 

поддръжка и актуализация на модулите, изграждащи болничната 

информационна система на МБАЛ Пловдив АД.

8.Общо за последните три години участникът трябва да е изпълнил 

най-малко 3 (три) договора за поддръжка и актуализация на 

информационна система, сходна с предмета на поръчката, за която 

представя предложение.Под „услуги  сходни с предмет на 

поръчката” се разбира поддръжка на болнични информационни 

системи в болнични лечебни заведения, с които могат да бъдат 

постигнати същите резултати, както с модулите,обслужващи 

болничната информационна система на МБАЛ Пловдив АД.

9.Срок и условия за плащане на услугата:-разстрочено не -по рано 

от 30 дни,след представяне на месечна  фактура,по банков път.

10.Допълнително условие:-Възложителят има право  да променя броя 

на работните места на всяка една от програмите /модулите/ на 

системата по време на изпълнение на договора,в зависимост от 

своите необходимости.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 11/02/2013 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

  *  Срока на валидност на офертата не следва да бъде по –малък 

от 60  дни от датата на подаване.

  * Участниците следва да представят офертите си само в един 

вариант.

  *Указания за подготовката и представянето на офертите от 

участниците, както и образци от необходими за представяне към 

офертите документи,могат да бъдат получени по електронен път на 
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адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-www.mbal.net или от деловодството му на 

адрес -гр.Пловдив,бул."България"№234,ет.15 ,стая 31. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 11/02/2013 дд/мм/гггг
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