
“Комплексен онкологичен център — Пловдив” ЕООД

ПРОТОКОЛ № 1/25.07.2017Г.
от дейността на комисия за разглеждане, оценка и класиране на оферти, получени в 

отговор на публикувана обява но реда на глава двадесет и шеста от ЗОП

Днес, 25.07.2017г., в 10:00 часа, в гр. Пловдив -  административна сграда на „Комплексен 
онкологичен център - Пловдив" ЕООД, гр. Пловдив, бул. "В. Априлов" № 15 А, назначената със 
Заповед № 136/25.07.2017г. на Управителя на „Комплексен онкологичен център -  Пловдив” ЕООД 
комисия в състав:

Комисия в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борис Маринов -  администратор, информационни системи в „КОЦ -  

Пловдив” ЕООД

ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Манчева -  икономист „Обществени поръчки” в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД
2. Ива Панайотова -  юрисконсулт в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

РЕЗЕРВЕН ЧЛЕН:
1. Петя Динчийска -  технически сътрудник в „КОЦ -  Пловдив” ЕООД

Комисията започна работа по разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти 
съгласно глава двадесет и шеста от ЗОП по проведена процедура с предмет: „Абонаментно 
обслужване на модули „Гама Кодмастср”, “Гама Стор” “Гама Калк”, “Гама МултиЛаб” и 
„Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична информационна 
система на "КОЦ-Пловднв" ЕООД”, след изтичане на удължения с три дни срок, на основание 
чл.188, ал.2 от ЗОП, поради това, че в първоначално определения срок са получени по-малко от 
три оферти.

Председателят на Комисията получи от деловодството на „КОЦ-Пловдив” ЕООД 
постъпилите оферти за участие в процедурата, подадени преди изтичане на крайния срок за 
подаване на оферти, които са общо 1 (една) на брой както следва:

1. „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ие” -  оферта с вх. № 1227/19.07.2017г.,
09:34ч.

Членовете на комисията попълниха Декларация за липсата на обстоятелства по чл.103, 
ал.2 от ЗОП.

На днешното заседание на Комисията не присъстват представители на фирмата участник 
или други лица.

Комисията пристъпи към отваряне на опаковката с офертата на участника:
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1. „Гама Консулт -  Кал ни кин, Прокопов и с-не”, с вх. № 1227/19.07.2017г., 09:34ч., 
представена в плътен, непрозрачен, запечатан плик с ненарушена цялост.

Комисията пристъпи към отваряне и оповестявано на ценовото предложение на 
участника, което е в следните размери:

1.1. Абонаментно обслужване на модул „Гама КОДМАСТЕР” — „Регистрация, прием, 
привеждане и изписване на пациенти, кодиране по МКБ, изготвяне на болнична статистика и 
обмен на данни с НЗОК” -  цена за едно работно място 145,76 лв./месец без ДДС. За всяко 
следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без ДДС. Общо за 74 работни 
места, цена за месец -  1741,54 лв. без ДДС, цена за 18 месеца -  31 347,72 лв. без ДДС.

1.2. Абонаментно обслужване на модул „Гама КАЛК” -  „Остойностяване на болнични 
продукти и финансови анализи” -  цена за едно работно място за програмен продукт -  145,76 
лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС. Общо за 1 работни места, цена за месец -  145,76 лв. без ДДС, цена за 18 месеца -  2623,62 лв. 
без ДДС.

1.3. Абонаментно обслужване на модул „Гама СТОР” -  „Автоматизиране на дейности 
свързани с материално снабдяване на ЛЗБП. Регистрация, заприходяване, поискване, отпускане и 
производство на материали и дълготрайни активи в Болнична аптека, изписване на електронни 
болнични листове и изготвяне на протоколи за скъпоструващи и опиатни медикаменти” -  цена за 
едно работно място за програмен продукт -  145,76 лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно 
място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без ДДС. Общо за 6 работни места, цена за месец -  
255,06 лв. без ДДС, цена за 18 месеца 4591,08 лв. без ДДС.

1.4. Абонаментно обслужване на модул „Гама МултиЛаб” -  „Управление на дейности, 
свързани с процеса на регистриране, контрол и установяване на разходите на отделните клинични 
услуги за автоматизирано съхранение на резултатите, прилагането им в електронно досие на 
пациента и оптимално използване на ресурсите в болничните звена.” -  цена за едно работно място 
145,76 лв. без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС. Общо за 9 работни места, цена за месец -  320,64 лв. без ДДС, цена за 18 месеца 5771,52 лв. 
без ДДС.

1.5. Абонаментно обслужване на модул „Гама Мултилаб КААБ” -  софтуер за управление 
на отделните лабораторни апарати -  цена за едно работно място за програмен продукт -  145,76 
лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС. Общо 15 работни места, цена за месец -  451,80 лв. без ДДС, цена за 18 месеца 8 132,40 лв. 
без ДДС.

Услуги по заявка (с уточнение на вида специалист) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
- софтуерен специалист I-во ниво -  30,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- софтуерен специалист П-ро ниво -  35,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- софтуерен специалист Ш-то ниво -  45,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- програмист -  55,00 лв. без ДДС на ч.ч.

Дейности в извън работно време по заявка на Възложителя, които не са по вина на 
Изпълнителя се протоколират и заплащат допълнително в размер на 70,83 лв./час без ДДС.

Цена за откриване на нови работни места (без модул Гама Мултилаб КААВ) при нужда 
на Възложителя -  65 лв. без ДДС за придобиване право на ползване на ново работно място, без 
включено абонаментно обслужване.

Комисията разгледа представените от участника документи и констатира, че участникът е 
представил всички документи, изискани от Възложителя, Техническото предложение на участника 
отговаря на Техническата спецификация на Възложителя.

Участникът е представил всички изискуеми от Възложителя документи отнасящи се до 
техническите изисквания за изпълнение на поръчката, поради което го допуска до оценяване на 
офертата.
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Възложителя е определил оценяването на офертите да се извършва по критерий за 
възлагане „най-ниска цена”.

Участникът е предложил цена, както следва:

1.1. Абонаментно обслужване на модул „Гама КОДМАСТЕР” -  „Регистрация, прием, 
привеждане и изписване на пациенти, кодиране по МКБ, изготвяне на болнична статистика и 
обмен на данни с НЗОК” -  цена за едно работно място 145,76 лв./месец без ДДС. За всяко 
следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без ДДС. Общо за 74 работни 
места, цена за месец -  1741,54 лв. без ДДС, цена за 18 месеца -  31 347.72 лв. без ДДС.

1.2. Абонаментно обслужване на модул „Гама КАЛК” -  „Остойностяване на болнични 
продукти и финансови анализи” -  цена за едно работно място за програмен продукт -  145,76 
лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС. Общо за 1 работни места, цена за месец -  145,76 лв. без ДДС, цена за 18 месеца -  2623,62 лв. 
без ДДС.

1.3. Абонаментно обслужване на модул „Гама СТОР” -  „Автоматизиране на дейности 
свързани с материално снабдяване на ЛЗБП. Регистрация, заприходяване, поискване, отпускане и 
производство на материали и дълготрайни активи в Болнична аптека, изписване на електронни 
болнични листове и изготвяне на протоколи за скъпоструващи и опиати и медикаменти” -  цена за 
едно работно място за програмен продукт -  145,76 лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно 
място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без ДДС. Общо за 6 работни места, цена за месец -  
255,06 лв. без ДДС, цена за 18 месеца 4591,08 лв. без ДДС.

1.4. Абонаментно обслужване на модул „Гама МултиЛаб” -  „Управление на дейности, 
свързани с процеса на регистриране, контрол и установяване на разходите на отделните клинични 
услуги за автоматизирано съхранение на резултатите, прилагането им в електронно досие на 
пациента и оптимално използване на ресурсите в болничните звена.” -  цена за едно работно място 
145,76 лв. без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС, Общо за 9 работни места, цена за месец -  320,64 лв. без ДДС, цена за 18 месеца 5771,52 лв. 
без ДДС.

1.5. Абонаментно обслужване на модул „Гама Мултилаб КААБ” -  софтуер за управление 
на отделните лабораторни апарати -  цена за едно работно място за програмен продукт -  145,76 
лв./месец без ДДС. За всяко следващо работно място от програмния продукт -  21,86 лв./месец без 
ДДС. Общо 15 работни места, цена за месец -  451,80 лв. без ДДС. цена за 18 месеца 8 132,40 лв. 
без ДДС.

Услуги по заявка (с уточнение на вида специалист) на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
- софтуерен специалист 1-во ниво -  30,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- софтуерен специалист И-ро ниво -  35,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- софтуерен специалист Ш-то ниво -  45,00 лв. без ДДС на ч.ч.;
- програмист -  55,00 лв. без ДДС на ч.ч.

Дейности в извън работно време по заявка на Възложителя, които не са по вина на 
Изпълнителя се протоколират и заплащат допълнително в размер на 70,83 лв./час без ДДС.

Цена за откриване на нови работни места (без модул Гама Мултилаб КААВ) при нужда 
на Възложителя -  65 лв. без ДДС за придобиване право на ползване на ново работно място, без 
включено абонаментно обслужване.

След приключване на оценяването Комисията пристъпи към класиране на участника в 
процедурата както следва:

1. „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ис.”, свх. № 1227/19.07.2017 г., 09:34 ч.

С оглед на гореизложеното Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за 
„Абонаментно обслужване на модули „Гама Кодмастер”, “Гама Стор” “Гама Калк”, “Гама 
МултиЛаб” и „Мултилаб КААБ” от специализиран софтуер за интегрирана болнична
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информационна система на "КОЦ-Пловдив" ЕООД” с „Гама Консулт -  Калинки», Прокопов и 
с-ие.”

Комисията приключи работата си в 12:00 ч. на 25.07.2017г.
Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя и членовете на Комисията в 

един екземпляр и се предаде на Възложителя ведно с документацията на участниците за 
запознаване със съдържанието му и утвърждаване.

КОМИСИЯ: 

м, ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: мх 1
/

М'  2
I
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