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•ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

П Р О Т О К О Л

Днес, 14.04.2016г. от 12.00 часа в заседателната зала на изпълнителния 
директор се проведе процедура на договаряне между УМБАЛДДарица 
Йоанна -  ИСУЛ"ЕАД и фирма „Глобъл Системс Сълюшън” ООД за 
предоставяне на услуги по поддържане, актуализиране и усъвършенстване на 
болничната информационна система Globa! Hospital на УМБАЛ „Царица 
Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 12 месеца.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал.1, т. 3 от ЗОП с Решение № 
РД-03-35/12.04.2016г. на Изпълнителния директор за откриване на процедура 
на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка.

От страна на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД на договарянето 
присъства комисия, назначени със Заповед № -РД -02-181/14.04.2016г. на 
изпълнителния директор в състав:

Председател: Румяна Доганова -  сектор ДДП
Членове: 1. Радка Калъпова -  гл. юрисконсулт

2. инж. Малинова -  отдел СНС
3. Мария Гезенко -  сектор ИО
4. Диана Димитрова -  отдел ФС

От страна на поканения участник „Глобъл Системс Сълюшън” ООД на 
договарянето присъства инж. Детелин Кръстев - управител.

Проверката за съответствие на представените документи с изискванията 
на ЗОП, и предварително обявените условия на Възложителя показа, че 
офертата на участника отговаря на изискванията на ЗОП и на всички 
предварително обявени условия на Възложителя. Мотивирана от това 
обстоятелство, комисията допуска участника до договаряне на клаузите ог 
договора, касаещи цената, начина на плащане и сроковете за изпълнение.
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Договарянето се извърши чрез един кръг от преговори, като страните се 
договориха за следното:

I.Предмет на договора;

Болничнага информационна система Global H ospital на УМБАЛ 
„Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД се състои от 14 модула, при експлоатирането 
на които се използват 350 броя лиценза. Предметът на договора е 
предоставяне на услуги по поддържане, актуализиране и усъвършенстване 
на болничната информационната система за срок от 12 месеца.

След като разгледа техническото предложение на участника, комисията 
констатира, че е изготвено на база техническо задание на възложителя, и 
напълно покрива изискванията, заложени в него.

Ценовото предложение на участника съдържа два компонента:
1/ цена за поддържане и актуализация на едно работно място на месец, в 
лева без ДДС -10,00лв.;
2/ цена за обезпечаване присъствието на софтуерен консултант място на 
месец, в лева без ДДС -  2000,00 лв.

След провеждане на договарянето, страните постигнаха понижение на 
оферираните цени до нива, както следва:

- За цена за поддържане и актуализация на едно работно място на месец, 
в лева без ДДС -7,00лв. /седем/;

- За цена за обезпечаване присъствието на софтуерен консултант на 
място на месец, в лева без ДДС -  1800,00 лв./хиляда и осемстотин/.

Прогнозната стойност на поръчката е 65 500,00 лв. без ДДС. След 
провеждане на договарянето крайната цена на поръчката за срока на 
договора от 12 месеца е 51 000,00 лв. без ДДС, от които:

- за поддържане и актуализация на 350 броя лиценза при цена за едно 
работно място на месец 7,00лв.: 350 х 7,00лв. х 12 месеца = 29 400,00 лв.

- за обезпечаване присъствието на софтуерен консултант на място при 
цена 1800,00 лв./месец: 1800,00 лв. х 12месеца = 21 600,00лв.
Договорената обща месечна цена е в размер на 4 250,00 лв. без ДДС.

III. Начин на плащ ане:
Страните се договориха плащането на общата месечна цена да се извършва 
срещу издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура до 15 — то число на месеца, 
последващ месеца на предоставяне на услугата.

IV.Други постигнати договорености:
1/ 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.;



2/За времето на обедната почивка на софтуерния консултант на място 
„Глобъл Системс Сълюшън” ООД се задължава да осигури втори софтуерен 
специалист;
З/За неработни дни - почивни и празнични, за консултации ще бъдат на 
разположение и двамата горепосочени софтуерни консултанти;
4/Контролът на дейността на софтуерните консултанти в неработните дни 

ще се упражнява лично от управителя инж. Детелин Кръстев.
Контакти:
0 На софтуерния консултант на място: 0879 23 62 34;
0 На втори софтуерен специалист: 0877 49 84 28;
0 На инж. Детелин Кръстев: 0888 81 30 78

Страните се договориха при подписване на договора да не се представя 
гаранция за изпълнение на договора.

ПРИСЪСТВАЛИ:


