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За участие в процедура на пряко договаряне 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 64, ал. 3 от ППЗОП и във връзка с Решение №-РД -  03 -  
31/19.05.2020г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ„Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД за 
откриване на процедура по реда на чл.18, ал.1, т. 13 от ЗОП /пряко договаряне/ с предмет 
„Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна система 
/БИС/ Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД за срок от 24 месеца”, 

Ви отправям покана за участие в процедура на договаряне, което ще се проведе на 
27.05.2020 г. от 10.00 часа в Заседателната зала на изпълнителния директор. Вашата оферта 
можете да представите в срок до 16:30 часа на 26.05.2020 г. в сектор ДДП.

Правно основание: Чл. 182, ал. 1 от ЗОП във връзка чл. 79, ал. 1, т. 3, буква «в» от ЗОП 
Мотиви:
Предметът на обществената поръчка касае поддръжка на софтуерен продукт за управление 
на процесите в лечебното заведение в реално време Global Hospital, който е обект на 
авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП). 
Изпълнението на дейностите, включени в предмета на обществената поръчка, може да бъде 
осъществено единствено от фирмата, разработила продукта и притежаваща авторско право 
и не може да бъде възложено на лица, които не притежават такива права. Фирма „Глобъл 
Системс Сълюшън” ООД е единствен собственик на софтуерния продукт Global Hospital и 
всичките й модули и компоненти, съгласно чл.14 от ЗАПСП, и като носител на авторски 
права върху създадения продукт е оправомощена да реализира поддръжката на внедрения 
софтуерен продукт. Обществената поръчка се открива на основание чл. 182, ал. 1 от ЗОП 
във връзка чл. 79, ал. 1, т. 3, буква "в" от ЗОП поради обстоятелството, че изпълнител по 
договора за абонаментна поддръжка и актуализиране на продукта болнична 
информационна система Global Hospital може да бъде само притежателят на авторските 
права върху софтуерния продукт. Софтуерният продукт болнична информационна система 
/БИС/ Global Hospital е проектиран и разработен за нуждите на УМБАЛ "Царица Йоанна- 
ИСУЛ"ЕАД по нейно задание от Глобъл Системс Сълюшън” ООД в изпълнение на договор 
№ 154/01.06.2011г. между УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”ЕАД и „Глобъл Системс 
Сълюшън” ООД, сключен по реда на чл. 2, ал.1, т. 2 от НВМОП /отм. ДВ. бр.17 от 28 
Февруари 2012г./. По силата на този договор „Глобъл Системс Сълюшън” ООД разработва 
и внедрява в УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД болнична информационна система 
Global Hospital, извършва първаночално и последващо обучение на екипа, обслужващ 
отделните модули. Като изпълнител по договор за абонаментна поддръжка „Глобъл 
Системс Сълюшън” ООД е актуализирал продукта болнична информационна система 
Global Hospital съобразно наложените промени в нормативната уредба, така че към момента 
на откриване на обществената поръчка софтуерният продукт Global Hospital има 19 модула. 
За администриране, отчитане и заплащане на здравните услуги от НЗОК БИС Global 
Hospital се използва на отделни работни места, ситуирани в звената на лечебното заведение.

http://www.isul.eu/


Предвид изложеното, възлагането на обществената поръчка на друго лице би довело до 
нарушаване на авторските права или други права на интелектуална собственост.
Прогнозна стойност на поръчката: 195 000,00 лв. без ДДС
Валидност на офертата: 60 (шестдесет) дни от датата на подаване на офертата.
Критерий за възлагане: най-ниска цена
Място на изпълнение: гр.София, ул. „Бяло море” №8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”
ЕАД
Срок на договора: 24 месеца.
Срок и начин на плащане: Плащането се извършва по банков път, в срок 15-то число на 
месеца, последващ месеца на предоставяне на услугата, след предоставяне на оригинална 
фактура от Изпълнителя и констативен протокол за извършената услуга, подписан от 
представители на страните. Средствата се осигуряват от приходи по договори с НЗОК. 
Изисквания за изпълнение на поръчката: Изпълнителят се задължава да поддържа и 
актуализира Софтуерния Продукт, предмет на Договора със свои сили и средства и с 
технически характеристики и в състояние годно за провеждане на проверка на 
функционалността му.
Изисквания към участника по отношение на личното им състояние. Възложителят ще 
отстрани от участие в процедурата участника, ако са налице основанията за отстраняване 
по чл. 54, ал.1, и чл. 55, ал.1, т. 1 и т. 4 от ЗОП.
Информацията относно основанията за задължително отстраняване участникът следва 
да посочи в Част III: Основания за изключване на ЕЕДОП.
Други основания за отстраняване. Възложителят ще отстрани от процедурата и 
участника, ако са налице:
- обстоятелствата по чл.З, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани с юрисдикции с преференциален режим, свързаните с тях лица 
и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРСЛТДС/, освен ако не са налице 
условията по чл. 4 от същия;
- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество 13ПКОНПИ1.
Информацията относно липсата или наличието на посочените обстоятелства се посочва 
в Част III, Раздел Г  от еЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат 
предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на 
държава членка в част III: „ Основания за изключване ” на еЕЕДОП.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът представя документите, 
посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на 
участника и не предвижда изискване за гаранция за изпълнение на договора.
Съдържание на офертата:
1/Опис на документите
2/Единен европейски документ за обществени поръчки
З/Техническо предложение
4/ Ценово предложение
Регламент за провеждане на договарянето:
Договарянето ще се извършва само с лица, представляващи участника по 
законоустановения ред в един кръг от преговори. На договаряне подлежат клаузите от 
договора, касаещи условията на предоставяне на услугата, вкл. но не само работните места 
за ползване на отделните модули, абонаментната цена за едно работно място, осигуряване 
на специалист на място всеки работен ден за времето от 08:00 ч. Д оЦб:Д0.ч., който да
отстранява възникнали проблеми с поддръжката на софтуерния продукта, времето за 
реакция при отстраняване на възникналите проблеми и начинДц& пла
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