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Д О К Л А Д
на основание чл. 103 ал.З от ЗОП

За работата на комисията, назначена от Изпълнителния директор на основание 
чл.ЮЗ ал. 1 от ЗОП за провеждане на процедура на пряко договаряне с предмет предмет 
„Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна система 
/БИС/ Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” ЕАД за срок от 24 
месеца”. Процедурата на пряко договаряне е открита на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП 
във връзка чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с Решение №-РД-03-31/19.05.2020 г. на 
Изпълнителния директор, публикувано в регистъра на АОП под № 00494-2020-0011. В 
срока, определен от Възложителя за представяне на оферти е постъпила офертата от 
поканения участник с Вх.№1 /26.05.2 0 2 0 г ./11:00 ч.

УВАЖАЕМИ ПРОФЕСОР КОРУКОВ,

На основание чл. 60, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки /ППЗОП/, с настоящия доклад Ви информирам, че назначената с Ваш а Заповед 
№-РД-02-247/27.05.2020 г. комисия в състав:

Председател: Румяна Доганова -  н-к сектор ДДП
Членове: 1. Владимир Вълков -  юрисконсулт

2. М ария Гезенко -  н-к ИО

приключи работата си. По време на преговорите с поканения участник „ГЛОБЪЛ 
СИСТЕМС СЪЛЮШЪН” ООД страните постигнаха договорености както следва:

Брой работни места на който ще се ползват отделните модули от болничната 
информационна система /БИС/ Global Hospital -  375 бр.

Цена за поддържане и актуализация на едно работно място на месец -  10,80 лв. без ДДС.
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За обезпечаване присъствието на софтуерен консултант на място на месец с цена от 
2400.00 лв. без ДДС не беше постигната договотеност за намаляване на цената.

Комисията класира на първо място и предлага да бъде сключен договор за 
изпълнение на общ ествената поръчка с фирма „ГЛОБЪЛ СИСТЕМС СЪЛЮШЪН” 
ООД.

В изпълнение разпоредбата на чл. 60, ал.З от ППЗОП настоящият доклад ведно с 
протокола от извършеното договаряне и представената от «Ви енд Ди Сървисис”ООД 
оферта се представя на възложителя за утвърждаване на . лЛ. ..(<£...2020 г.

С уважение,

Комисия в състав:
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