
ДОГОВОР

Днес,. 1^л.(/..^2016 год., в гр. София, между:

УМБАЛ“ЦАРИЦА ЙОАННА - ИСУЛ”ЕАД, със седалище и адрес на управление: гр. 
София, п.к. 1527, район “Оборище'5, ул.“Бяло море5'№ 8, тел. 9432215, факс 1932180, ЕИК 
831605806, представлявано от доц. д-р Григорий Неделков, дм -  изпълнителен директор, 
наричано по-долу в договора за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", и

„Глобъл Системс Сълюшън”ООД, със седалище и адрес на управление гр. София,
ж.к. „Дружба 2”, бл. 504, п.к. 1700, ЕИК 121762040, представлявано от инж. Детелин 
Кръстев-управител, в качеството си на "ИЗПЪЛНИТЕЛ" и на основание чл. 41 от ЗОП и 
Решение № РД-03-39/12.04.2016 г. на изпълнителния директор за определяне на 
изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка, записана в РОП на АОП под 
№ 00494-2016-0018, се сключи настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ./1/Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя срещу 
възнаграждение услуги по поддържане, актуализиране и усъвършенстване на 
болничната информационни система Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД

/2/ БИС Global Hospital се състои от следните модули, при експлоатирането на които 
се използват 350 броя лиценза:

№ Наименование на продукта
1 Global Hospital -  модул Отделение

2 Global Hospital -  модул ДКБ

3 Global Hospital -  модул Клинични процедури

4 П1оЬя1 Hr.cr.ital -  модул ЛИС -  Global Lab Expert с интерфейси към клинични 
анализатори

5 Global Hospital -  модул Склад

6 Global Hospital -  модул Отчети

7 Global Hospital -  модул НЗОК

8 Global Hospital -  модул Финанси

9 Global Hospital -  модул Интерфейси към счетоводна система

10 Global Hospital -  модул On-line помощ

11 Global Hospital -  модул Админ

12 Global Hospital -  модул Кръвна банка

13 Global Hospital -  модул Електронен болничен лист

14 Global Hospital -  модул Интерфейс във връзка с Регистрационната система

/3/ Посочените модули трябва своевременно да бъдат актуализирани във връзка със 
изискванията от страна на Възложителя за актуалност и приложимост на системата, като 
в тази връзка следва да се предоставят следните дейности:

'ymZF "царица Йоакна-
ИСУЛ“
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0 Отразяване на промени в Националния рамков договор относно цени, обем дейности и 
алгоритми на инструментите за финансиране (Клинични пътеки, Клинични процедури, 
форма на отчетите за скъпоструващите лекарства);

0 Отразяване на промени в действащите наредби на министерството на здравеопазването; 

ООтразяване на промени в действащите медицински стандарти;

0 Дефинирани от Възложителя специфични изисквания към БИС по отношение на 
нейната функционалност, оперативна съвместимост с процесите на лечебното заведение и 
заложените контролни механизми;

0 Програмиране и автоматизация на печат на нови документи, протоколи или справки за 
целите на автоматизацията и управлението на документооборота на Възложителя;

0 Изготвяне, тестване, документиране на промените и актуализиране на базата данни на 
място при Възложителя;

0 Предоставяне на консултации на място на персонала на Възложителя във връзка с 
ползването на програмните продукти;

0 Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 
програмни грешки;

0 Предоставяне на услуги на Възложителя, по създаване на технически задания за 
актуализация на модулите на системата с цел разработка на допълнителни 
функционалности по специфицирани от него изисквания.

/4/ Изпълнението на предмета на договора се осъществява от един софтуерен 
консултант на Изпълнителя, постоянно локализиран при Възложителя. Софтуерният 
консултант подпомага и извършва следните дейности:

1. Обучение на място на потребителите за работа с БИС.
2. Консултации във връзка с изготвяне на задания за актуализации на продукта.
3. Актуализация на базата данни на БИС.
4. Актуализация на работните работни места на БИС.
5. Създаване на потребители и права за достъп до системата.
6. Консултации във връзка с изготвяне на ежедневни електронни отчети и корекции при 
необходимост.
7. Изготвяне на електронни отчети и структурирането им при необходимост.
8. Консултации във връзка с изготвяне на месечни и годишни отчети.
9. Разследване и корекции на технически грешки, допуснати от потребителите на 
системата.
10. Констатиране на проблеми в продукта (bugs) и заявки за корекции към развойния 
отдел на Глобъл Систем Сълюшън ООД. Тестване на актуализациите и внедряване

II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок от една година.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.З. Изпълнителят се задължава да извършва услугите във връзка с актуализиране 

и усъвършенстване на болничната информационна система Global Hospital и нейните 
модули, подробно описани в чл. 1, ал. 2 от договора след получаване на заявка от 
Възложителя.
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Чл.4. /1/Изпълнителят се задължава да осигури свой служител-специалист, 
софтуерен консултант на място, който да отстранява възникналите проблеми в сроковете 
и при условията на раздел V на Договора.

/2/ Работното време на софтуерния консултант на място в работни дни да бъде 
работното време на редовната смяна на възложителя - времето от 08:00 ч. до 16:30 ч., с 
обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч.;

/З/За времето на обедната почивка на софтуерния консултант на място 
Изпълнителят се задължава да осигури втори софтуерен специалист;

/4/За неработни дни - почивни и празнични, за консултации ще бъдат на 
разположение и двамата горепосочени софтуерни консултанти;

/5/Контролът на дейността на софтуерните консултанти в неработните дни ще се 
упражнява лично от управителя инж. Детелин Кръстев.

/6/ Във връзка с изпълнението на договора ще се използват следните контакти:
0 На софтуерния консултант на място: 0879 23 62 34;
0 На втория софтуерен специалист: 0877 49 84 28;
0 На управителя инж. Детелин Кръстев: 088881 3078

Чл.5. /1/ Ако за извършването на софтуерната поддръжка се налага промяна във 
функционалността на БИС, Изпълнителят е длъжен да изготви техническо задание и 
предостави срок за изпълнение съгласувани с Възложителя.

/2/ Изпълнението на съгласуваното техническо задание се изпълнява след 
писмено одобрение от Възложителя.

Чл.7.Изпълнителят води отчетност по изпълнение на дейностите по настоящия 
договор, като за целта изготвя протоколи за всички изпълнени технически задания, 
съдържащи: имената на заявителите от страна на Възложителя, подробно описано 
техническо задание, срок за изпълнение и протокол за приемане на актуализацията.

Чл. 8. Изпълнителят се задължава да не разпространява информацията, която му е 
станала известна във връзка с изпълнението на този договор.

Чл.9. При констатирани от Възложителя неточности (грешки) в работата на 
приложните програмни продукти, Изпълнителят се задължава да ги отстранява до 3 
работни дни.

Чл.10. Изпълнителят има право да предложи на Възложителя да подобри 
експлоатационните условия (инфраструктурата), ако същите не отговарят на изискванията 
за нормална работа на БИС.

Чл.11. Изпълнителят има право да получи възнаграждение при условията и реда на 
Раздел VI от договора.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл.12. Възложителят е длъжен да спазва изискванията на Изпълнителя относно 
начина за работа с БИС и да не допуска нерегламентиран достъп от лица, които не са 
обучени за работа с приложенията.

Чл.13. Възложителят се задължава да заплаща уговореното в чл. 18 от договора 
възнаграждение.

Чл.14. Възложителят се задължава:
• да осигури достъп на Изпълнителя до техниката, на която е инсталиран БИС в 

сградата на болницата;
• да осигури работно място с достъп до интернет в сградата на болницата, 

необходимо за нуждите на служителя на Изпълнителя.
Ч л.15./1/ Възложителят има право да извършва проверка относно качеството на 

извършваната работа, без да пречи на работата на Изпълнителя.
/2/ Възложителят има право да прави заявки към Изпълнителя за актуализации на 

БИС при установяване на затруднения за работа с нея на потребителите.
/3/ Възложителят има право да прави заявки към Изпълнителя за отстраняване на 

неточности (грешки) в работата на приложните програмни продукти.
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/4/Възложителят уведомява писмено /включително по факс или в електронен 
формат/ Изпълнителя за констатациите по ал. 3.

V. ЗАЯВКА ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НЕТОЧНОСТИ (ГРЕШКИ) В РАБОТАТА НА 
ПРИЛОЖНИТЕ ПРОГРАМНИ ПРОДУКТИ. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл.16. /1/ При констатирана неточности (грешки) в работата на приложните 
програмни продукти, Възложителят подава заявка (включително отправена по факс, 
телефон или в електронен формат) до Изпълнителя за отстраняване на проблема.

Чл. 17. /1/ Изпълнителят се задължава в срок до 1 ден след получаване на заявката 
или рекламацията в рамките на работното време (от 08.00 до 16:30 ч.), да изпрати свой 
специалист/и, който да констатира, чрез сервизен протокол, неточностите (грешките) в 
работата на приложните програмни продукти и да се заеме с отстраняването им.

/2/ Изпълнителят се задължава в срок до 3 дни да отстрани проблемите.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.18. /1/При осъществяване предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща месечна цена в размер на 4 250,00лв. без ДДС, или 
5 100,00лв. с ДДС, в т.ч. 2 450,00 лв. без ДДС за поддържане и актуализация на 350 броя 
лиценза при цена за едно работно място 7,00лв. и 1800,00 лв. без ДДС за обезпечаване 
присъствието на софтуерния консултант на място;

/2/ Възнаграждението по ал. 1 се заплаща от Възложителя в срок до 15 -  то число 
на месеца, последващ месеца на предоставяне на услугата, след представяне на 
оригинална фактура от Изпълнителя и констативен протокол за извършена услуга, 
подписан от представителите на страните.

Чл.19. Плащанията по настоящия договор се извършват по банков път по банкова 
сметка на Изпълнителя, както следва: IB AN BG 09 СЕСВ 9790 1024 1655 00, BIC СЕСВ 
BGSF, при Банка ЦКБ АД.

VII. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.20. При неспазване на сроковете по чл. 17 от настоящия договор Изпълнителят 

дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от месечната такса за всеки ден 
забава, но не повече от 15% (петнадесет процента) от общата стойност на договора.

Чл.21. При некачествено изпълнение от страна на Изпълнителя /повтарящи се 
рекламации за извършената дейност/ на задълженията му по настоящия договор, той 
дължи неустойка, в размер на 20 % от общата сума по чл. 18, ал. 1.

Чл.22. Изпълнителят дължи на Възложителя обезщетение в размер на стойността 
на действително претърпените вреди при неизпълнение на задълженията си по настоящия 
договор.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.23. Настоящият договор се прекратява:

а)с изтичане срока на договора;
б)по взаимно съгласие;
в)едностранно от всяка една от страните, с едномесечно писмено предизвестие; 
г/писмено, без предизвестие от Възложителя, при неизпълнение от страна на 
Изпълнителя на някое от задълженията му по договора.

Чл.24. Настоящият договор може да бъде развален при условията и по реда на чл. 
87 от Закона за задълженията и договорите.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.25. Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени 
условия не води до нищожност на други негови клаузи или на договора като цяло.
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Чл.26. По всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл.27. Страните ще решават всеки спор, възникнал при изпълнение на настоящия 
договор или по някакъв начин, свързан с договорни клаузи, на базата на преговори. 
Споровете, които не могат да бъдат разрешени по доброволен начин, ще бъдат поставени 
за разглеждане пред съответния компетентен съд.
Чл.28. Неразделна част от настоящия договор е Техническото предложение на 
Изпълнителя.
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предоставяне на услуги по поддържане, актуализиране и усъвършенстване на болничната 
информационна система Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок 
от 12 месеца

ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ:
Наименование на участника: Глобъл Систем Сълюшън ООД

Уважаеми дами и господа,

След запознаване с поканата за участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане 
на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на услуги по поддържане, актуализиране и 
усъвършенстване на болничната информационна система Global Hospital на УМБАЛ „Царица 
Иоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 12 месеца” предлагаме да изпълним поръчката, като:

Приемаме изцяло изискванията на Възложителя, посочени в поканата и документацията за 
участие, като декларираме, че ще изпълним поръчката при следните условия:

Болничната информационна система Global Hospital се състои от следните модули:

№ Н аименование на модула

1 Global Hospital -  модул Отделение

2 Global Hospital -  модул ДКБ

3 Global Hospital -  модул Клинични процедури

4 Global Hospital -  модул ЛИС -  Global Lab Expert с интерфейси към клинични анализатори

5 Global Hospital -  модул Склад

6 Global Hospital -  модул Отчети

7 Global Hospital -  модул НЗОК

8 Global Hospital -  модул Финанси

9 Global Hospital -  модул Интерфейси към счетоводна система

10 Global Hospital -  модул Електронен болничен

11 Модул за връзка с регистрационна система за събития по хоспитализация и дехоспитализация

12 Модул Кръвна Банка

13 Global Hospital -  модул On-line помощ

14 Global Hospital -  модул Админ ^  ' '

Посочените модули ще бъдат актуализирани във връзка с изискванията'от страна на лечебното 
завдение за актуалност и приложимост на системата, като в тази бръзка/ще с /  предоставят 
следните дейности:



1. Отразяване на промени в Националния рамков договор относно цени, обем дейности и 
алгоритми на инструментите за финансиране (Клинични пътеки, Клинични процедури, 
Амбулаторни процедури и форма на отчетите за скъпоструващите лекарства).

2. Отразяване на промени в действащите наредби на министерството на здравеопазването:

Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2000 г. за изискванията към 
документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и 
техните препарати

Наредба за изменение на Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на пакета от 
здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

Наредба за предоставяне на медико-статистическа информация и на информ Наредба за 
изменение и допълнение на Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на Международната 
статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - десета 
ревизия за медицинската дейност на лечебните заведения

Наредба № 10 от 24.03.2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на 
медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели

Всички действащи наредби или промени в тях касаещи работата на лечебното заведение 
е БИС и актуалната функционалност на модулите и.

3. Отразяване на промени в действащите медицински стандарти:

Медицински стандарт "Общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна 
хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично- 
възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия"

- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт 

Медицински стандарт
- Медицински стандарт 

Медицински стандарт 
Медицински стандарт 
Медицински стандарт

- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт 

Медицински стандарт 
Медицински стандарт

- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт
- Медицински стандарт

"Кардиология"
"Нефрология"
"Гастроентерология"
"Медицинска онкология"
"Анестезия и интензивно лечение"
"Нервни болести"
"Диализно лечение"
"Ортопедия и травматология"
"Ушно-носно-гърлени болести"
"Очни болести"
"Нуклеарна медицина"
"Неврохирургия"
"Спешна медицина"
"Клинична лаборатория"
"Образна диагностика"
"Микробиология"
"Алергология и клинична имунология"
"Клинична патология" /
"Вирусология" /  /  /
"Микробиология"
" Урология”
" Педиатрия”



Медицински стандарт "Лъчелечение"
- Медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната”

Всички действащи медицински стандарти или промени в тях, касаещи работата на 
лечебното заведение с БИС и актуалната функционалност на модулите и.

4. Изпълнителят ще осигури свой служител-специалист, всеки работен ден за времето от 08:00
4. до 16:30 ч., който да отстранява възникналите проблеми, като в срок до 1 ден след получаване 
на заявката или рекламацията в рамките на работното време (от 08.00 до 16:30 ч.), ще се 
отзовава на място за да констатира, неточностите (грешките) в работата на приложните 
програмни продукти и да се заеме с отстраняването им.

5. Изпълненията на задания, дефинирани от лечебното заведение със специфични изисквания 
към БИС по отношение на нейната функционалност, оперативна съвместимост с процесите на 
лечебното заведение и заложените контролни механизми.

6. Програмиране и автоматизация на печат на нови документи, протоколи или справки за целите 
на автоматизацията и управлението на документооборота на ЛЗБП.

7. След детайлно описание на проблемите в срок до 3 дни ще се предостави съгласувано 
решение и ще бъде актуализирана системата по надлежния ред.

8. Представителят на изпълнителят ще представя и следните текущи дейности на място в ЛЗБП:
- Изготвяне, тестване, документиране на промените и актуализиране на базата данни на 

място при Възложителя.
Предоставяне на консултации на място на персонала на Възложителя във връзка с 
ползването на програмните продукти, като това се планира предварително с представител 
на възложителя и заявката се изпълнява до 48 часа по предварително съгласуван график.

- Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 
програмни грешки.

- Предоставяне на услуги на Възложителя, по създаване на технически задания за 
актуализация на модулите на системата с цел разработка на допълнителни 
функционалности по специфицирани от него изисквания.

9. Ще се води отчетност по изпълнение на дейностите, като за целта ще се изготвят протоколи 
за всички изпълнени услуги, съдържащи: имената на заявителите от страна на Възложителя, 
подробно описано техническо задание, като в за всеки месец ще се предоставя протокол за 
предоставените услуги и актуализации за текущия период.
10.При необходимост, изпълнителят ще предлага на Възложителя да подобри 
експлоатационните условия (инфраструктурата), ако същите не отговарят на изискванията за 
нормална работа на БИС.

Дата: 14.04.2016 г.


