
Партида: 00494 Г) 33-7755РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aoD.bq . aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

Ц  Проект на решение 5 3  Решение за публикуване

[[] осъществен първи етап на контрол чрез случаен избор

ИН на регистрационната форма от ССИ
__________ -__________ -__________ (YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

Номер и дата на становището i -ви етап:________  ________ дд/мм/гггг

Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка
31. Информационни и комуникационни технологии_________________________________________

Решение номер: 31 От дата: 19/05/2020 дд/мм/гггг________________________________________

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ__________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00494
Поделение:________
Изходящ номер: 493 от дата 19/05/2020 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
5 3  Публичен
I |Секторен___________________

1.1) Наименование и адрес
Официално наименование:
УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД

Национален регистрационен номер:
831605806

Пощенски адрес:
Бяло море № 8
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1527

Държава:
BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
02 9432106

Електронна поща:
d o g o v o r i @ i s u l . e u

Факс:
02 9432279

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil па kupuvacha.htm
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

[[] Министерство или друг държавен орган, 
включително техни регионални или местни 
подразделения

[[] Национална агенция/служба 

[[] Регионален или местен орган 

” 1  Регионална или местна агенция/служба

1 I Публичноправна организация

[^Европейска институция/агенция или 
международна организация 5 3 Друг тип: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 
2, т. i6 от ЗОП

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител) 
[[] Обществени услуги 3]Настаняване/жилищно строителство и места 

за отдих и култура

А О ПV

УНП: 354a6d3b-4f3 5-40dc-bfb0-e4869bf21 cf6 1

mailto:pk@aoD.bq
mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:dogovori@isul.eu
http://www.isul.eu
http://www.isul.eu/Profil


Партида: 00494 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

□  Отбрана1 1 Обществен ред и сигурност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
53 Здравеопазване

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование
□ Д р уга дейност:

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител) 
□  Газ и топлинна енергия □  Пощенски услуги
□ Електроенергия □  Експлоатация на географска област
□  Водоснабдяване □ Д р уга дейност:
ПТранспортни услуги

РАЗДЕЛ II: ОТКРИВАНЕ
5 3  Откри вам процедура

53 за възлагане на обществена поръчка
□  за сключване на рамково споразумение
□ з а  създаване на динамична система за покупки 
I I конкурс за проект

I I Създавам квалификационна система

Поръчката е в областите отбрана и сигурност Д а □  Н е 5 3
II.l )  В и д  на п р о ц ед ур ата  _______________________________________________________

(попълва се от публичен възложител)
Г~| Открита процедура
□  Ограничена процедура
□  Състезателна процедура с договаряне 
I [ Състезателен диалог
I I Партньорство за иновации 
I |Договаряне без предварително обявяване
□  Конкурс за проект
I I Публично състезание5 3  Пряко договаряне_______________________________________________________________

(попълва се от секторен възложител)
□О ткри та процедура 
I I Ограничена процедура
□Договаряне с предварителна покана за участие 
I I Състезателен диалог 
П  Партньорство за иновации
□Договаряне без предварителна покана за участие 
I | Кон курс за проект 
I IПублично състезание
~]Пряко договаряне_______________________________________________________________

(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
I [Ограничена процедура
□Договаряне с публикуване на обявление за поръчка 
I | Състезателен диалог
□Договяряне без публикуване на обявление за поръчка___________________________________

РАЗДЕЛ III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ_____________________________
(п о п ъ л в а  се о т  п убл и ч ен  възл ож и тел )

□ Ч л . 73, ал. 1 от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
□  Чл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ЕЗЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП3
П Ч л. 182, ал. 1, т. [■ ■ ■ ] от ЗОП___________________________________________________ _

(п о п ъ л в а  се о т  сек тор ен  възлож и тел)
□ Ч л . 132 от ЗОП_______________________________________________________________
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□ Ч л . 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
□  Чл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
□  Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
□ Ч л . 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
□ Ч л . 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП 
□ Ч л . 141, ал. 1 от ЗОП
~~1Чл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП_____________________________ ___

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигурност)
□ Ч л . 160 от ЗОП 
□ Ч л . 163, ал. 1 от ЗОП
П Ч л. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП___________________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА________________________________________
IV. l) Наименование
„Абонаментна поддръжка и актуализиране на болничната информационна 
система /БИС/ Global Hospital на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД за срок 
от 24 месеца"________________________________________________ ___________
IV. 2) Обект на поръчката
□  Строителство 
□Д оставки
БЯ У с л у г и _____________________________________________________________________

IV.3) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни 
работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Изпълнението на обществената поръчка включва предоставяне на услуги по 
поддръжка и актуализиране на внедрените модули на софтуерен продукт 
Global Hospital - информационна система за управление на процесите в 
лечебното заведение в реално време. Абонаментната поддръжка включва и 
отразяване на промени, включени в Националния рамков договор за 
медицински дейности /НРД/ относно цени, обем дейности и алгоритми на 
инструментите за финансиране (Клинични пътеки, Клинични процедури, 
Амбулаторни процедури, форма на отчетите за скъпоструващи лекарства), 
отразяване на промени в действащите наредби на Министерството на 
здравеопазването, отразяване на промени в действащите медицински 
стандарти, поддържане интерфейс между системата за хоспитализация и 
дехоспитализация на Националната здравно-осигурителна каса /НЗОК/ за 
получаване на информация в реално време за събитията по регистриране на 
УИН в БИС, и данните за събитията по хоспитализация и дехоспитализация 
на пациенти, изпращани към НЗОК.________________________________________
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да □  Не БЯ 
на околната среда___________________________________________________________

Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация (брой)

критериите за подбор (б р о й )

показателите за оценка на офертите (б р о й )

изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (б р о й )
договорни условия).....................................................................................................  .................................

IV. 5) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не БЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта:

ГУ. 6) Разделяне на обособени позиции
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Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции Д а I I Н е 1X 1
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Поради единност на информационната система дейностите, включени в 
предмета на обществената поръчка не следва да бъдат разделени в отделни 
обособени позиции поради факта, че са взаимносвързани и касаят 
софтуерен продукт Global Hospital, който в цялост представлява 
самостоятелен и отделен обект на авторско право.
IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:_________ 195000____________ Валута:_________ BGN
ГУ.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури:___ Да I I He KI

Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС:______________________________ Валута:__________BGN
Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ_________________________________________
V.i) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура)
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.
Предвид изложеното, възлагането на обществената поръчка на друго лице 
би довело до нарушаване на авторските права или други права на 
интелектуална собственост.
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V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, 
договаряне без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е 
приложимо)
Поканата за участие в процедура на пряко договаряне се изпраща до 
дружество „ГЛОБЪЛ СИСТЕМС СЪЛЮШЪН"ООД,
гр. София, ж.к. „Дружба 2", бл. 504 _____________________________
V.3) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на 
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________от дата_________ дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № ____

- _______(nnnnn-yyyy-xxxx)__________________________________
V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е 
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС:_______________________________Валута:__________ BGN

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ____________
^обявлението за оповестяване откриването на процедура 
ЕЗ поканата за участие
Г~| документацията______________________________

VII. l) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VII.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията 
Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VII.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 5 ЗОП.
VII.4) Дата на изпращане на настоящото решение

19/05/2020 дд/мм/гггг

VIII. 1) Трите имена: (Подпис) /
проф. Бойко Георгиев Коруков, дм/ 5hT T s ' -----'■ ---------"> 'Г—t ----------------------------------------

W Л N\ '  \
L__ \_________________________________Ь :

VIII.2) Длъжност:
Изпълнителен директор л т &Л -----—гггИ------------ i ----1
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