
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
• Ц А Р И Ц А  Й О А Н Н А - И С У Л -  Е А Д

ЕИК: 831605806 гр. София 1527. ул. "Бяло море’“ № 8: тел: (+359 2) 9432 170. факс: (+359 2) 9432
144. 9432 180

http://www.isul.eu/

ЦАРИЦА ИОАННА 
ИСУЛ

УТВЪРДИЛ: J  Ц
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
/доц. д-р Григорий Иванов Неделков,дм/

Д О К Л А Д

За работата на комисията, назначена със Заповед №-РД-02-217/13.04.2017г. на 
Изпълнителния директор за провеждане на договаряне между УМЬАЛ „Царица Йоанна -  
ИСУЛ"ЕАД и фирма „Глобъл Системс Сълк^тън'’ ООД за предоставяне на услугата 
„Абонаментна поддръжка и актуализиране па болничната информационна система /БИС/ 
Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 36 месеца". 
Членовете на комисията декларираха обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОИ.

Процедурата на договаряне без предварително обявление е открита на основание чл. 
79, ал. 1, т. 3 от ЗОИ с Решение № РД-03-20/07.04.2017г. на Изпълнителния директор, 
публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2017-0011.

От страна на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД договарянето проведоха Десислава 
Кирилова - ЗД по ИД. Мария Еезенко - н-к ИО. Костадин Русков -  ФК. Владимир Вълков 
-  юрисконсулт и Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП. От страна на „Глобъл Системс 
Сълюшън" ООД на договарянето присъства инж. Детелин Кръстев -  управител.

Болничната информационна система Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна- 
ИСУЛ”ЕАД се състои от 16 модула, при експлоатирането на които се използват 384 броя 
лиценза на 384 работни места. На договаряне бяха подложени клаузите от договора, 
касаещи условията на предоставяне па услугата, вкл. но не само абонаментната цена. 
времето за реакция при отстраняване на възникнали проблеми с поддръжката на 
софтуерния продукт и начина на плащане. Договарянето се извърши чрез един кръг ог 
преговори, като страните се договориха за следното:

I.Предмет на договора: Предметът на договора е предоставяне на услугата „Абонаментна 
поддръжка и актуализиране на болничната информационна система /БИС/ Global Hospital 
на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД за срок от 36 месеца".

Инж. Кръстев представи за обсъждане предложение за изпълнение на поръчката,
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покриващо изискванията на Техническата спецификация, публикувана в Решението за 
откриване на процедурата, и ценово предложение, както следва:

0 цена за поддържане и актуализация на едно работно място па месец - 10,00 лв. без ДДС;
0 цена за поддържане и актуализация на 384 работни места на месец- 3840,00 лв. без ДДС;
0 цена за обезпечаване присъствието на софтуерен консултант на място - 1800.00 лв. без 
ДДС;

Обща месечна цена за осъществяване предмета на договора при така оферираните цени 
възлиза на 5640.00 лв. без ДДС.

След проведените преговори страните постигнаха договореност месечната цена 
поддържане и актуализация на едно работно място да бъде 8,00 лв. без ДДС. За 
обезпечаване присъствието на софтуерен консултант на място се запазва офертната 
месечната цена от 1800,00 лв. без ДДС. Общата месечна цена за осъществяване предмета 
на договора след проведените преговори е 4872,00 лв. без ДДС.

II.Други постигнати договорености:

1 /За финансиране на изпълнението на последващи промени в конфигурацията, дизайна и 
функционалностите на софтуерните продукти, налагащи се поради причини, които 
Възложителят не е могъл или не е бил длъжен да предвиди, както и структурирането на 
нови документи за целите на автоматизацията и управлението на докуменгооборота на 
лечебното заведение и подобряване на експлоатационните условия (инфраструктурата), 
ако същите не отговарят на изискванията за нормална работа на БИС, страните се 
договориха на допълнителен бюджет за целия срок на договора от 30 000,00 лв. без ДДС.

За всеки конкретен случай „Глобъл Системс Сълюшън” ООД се задължава да изготви 
техническо задание и предостави срок за изпълнение, съгласувани с Възложителя, и 
ценова оферта. Изпълнението ще се извършва след писмено одобрение от Възложителя. 
Заплащането ще се извършва след представяне на оригинална фактура и констативен 
протокол за конкретната дейност, подписан от представителите на страните.

2/Страните постигнаха договореност за обезпечаване присъствието на софтуерен 
консултант Възложителят да осигури работно място с достъп до интернет в сградата на 
болницата. Работното време на софтуерния консултант на място в работни дни да бъде 
работното време на редовната смяна на възложи теля - времето от 08:00 ч. до 16:30 ч., с 
обедна почивка от 12:30 ч. до 13:00 ч. За времето на обедната почивка на софтуерния 
консултант на място Изпълнителят се задължава да осигури втори софтуерен специалист. 
За неработни дни - почивни и празнични, за консултации ще бъдат на разположение и 
двамата горепосочени софтуерни консултанти.

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

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: 0888 81 30 78

З/Страните се договориха при констатирани проблеми с поддръжката на софтуерния 
продукт Възложителят да подава заявка (включително отправена по факс. телефон или в 
електронен формат) до „Глобъл Системс Сълюшън” ООД за отстраняване на проблема. 
Времето за реакция е до 1 ден след получаване на заявката и/или рекламацията. В рамките
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на работното време (от 08.00 до 16:30 ч.) „Глобъл Системс Сълюшън” ООД е длъжен да 
изпрати свой специалист, който да констатира, чрез сервизен протокол, неточностите 
(грешките) в работата на приложните програмни продукти и да се заеме е отстраняването 
им в срок до 3 дни.

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

Ill, Начин па плащане:

1/Страните се съгласиха плащането на общата месечна цена да се извършва до 15 -  то 
число на месеца, последващ месеца на предоставяне на услугата след издадена фактура.

2/Заплащането за изпълнение на последващи промени в конфигурацията, дизайна и 
функционалностите на софтуерните продукти в рамките на договорения допълнителен 
бюджет за целия срок на договора от 30 000,00 лв. без ДДС ще се извършва след 
представяне на оригинална фактура и констативен протокол за всяка конкретна дейност, 
подписан от представителите на страните.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за предоставяне на услугата 
"Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна система /БИС/ 
Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 36 месеца" е фирма 
„Глобъл Системс Сълюшън" ООД при договорените условия.

С това Комисията приключи работата си в предвидения в Заповед №-РД-02- 
217/13.04.2017г. срок.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОИ, и отразява работата 
на комисията за провеждане на договарянето между УМБАЛ „Царица Иоанна 
ИСУЛ"ЕАД и фирма „Глобъл Системс Сълюшън" ООД за предоставяне на услугата 
„Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна система /БИС/ 
Global Hospital на УМБАЛ „Царица Иоанна-ИСУЛ"ЕАД за срок от 36 месеца”. Като 
приложение към доклада е протоколът от договарянето.

За приемане на работата на комисията на основание чл. 106, ал.1 от ЗОГ1 докладът се 
представя на възложителя за утвърждаване на /{2.042017 г.

Комисия:
Председател: Десислава Кирилова

Членове: 1. Мария Гезенко

2. Костадин Руско в ...У.... \.р

3. Владимир Вълков ...дО:
А Г

4. Румяна Доганова ..ъЦ




