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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 346   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 12/06/2020  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 3334 от дата 12/06/2020
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Многопрофилна болница за активно лечение Д
-р Братан Шукеров АД

120503871

Пощенски адрес:
бул.България №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Смолян BG424 4700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Недялка Стаевска, Мария Милковска 0301 62666
Електронна поща: Факс:
mbalsmolyan@mbalsmolyan.com 0301 62549
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://mbalsmolyan.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
69560.00Предмет на поръчката

“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на 
„МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян, включваща програмните продукти 
– Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-
КААВ, Гама Стор, Гама Стор-верификация, Гама Супто, Гама Диети”

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 72267000
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РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 23/06/2020 дд/мм/гггг Час: 16:00

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
“Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система на 
„МБАЛ Д-р Братан Шукеров" АД гр.Смолян, включваща програмните продукти 
– Гама Кодмастер, Гама Калк, Гама Конт, Гама МултиЛаб, Гама МултиЛаб-
КААВ, Гама Стор, Гама Стор-верификация, Гама Супто, Гама 
Диети” (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение 
№1). 
Абонаментната софтуерна поддръжка включва следните услуги:
1. Консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по 
проблеми, касаещи технологията на ползване на програмни продукти 
описани в техническата спецификация.
2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат 
на скрити програмни грешки (BUGS).
3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмните 
продукти направени съобразно промените в нормативната уредба или по 
друга причина без допълнително заплащане.
4. Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни 
продукти на възложителя.
5. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат 
на неспазване на технологичния ред за експлоатация на програмните 
продукти 
6. Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, 
непроизтичащи от промени в нормативната уредба.
7. Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди 
от техническо естество.
8. 50 човекочаса от офиса на фирмата при заявка от страна на 
Възложителя, без допълнително заплащане;
Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 24 
месеца.
Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, 
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочва: 
1. наименованието на кандидата/участника, включително участниците в 
обединението, когато е приложимо; 
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес; 
3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените 
позиции, за които се подават документите
Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно 
на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния 
срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с 
нарушена цялост. 
Офертата се подава в деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, 
гр.Смолян, бул.България №2 до указания в обявата срок и час. По време 
на публичното заседание  на комисията имат право да присъстват 
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участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
съгласно изискванията на чл.97, ал.3 ППЗОП. Достъп до документацията, 
допълнителната информация и документи, свързани с изпълнението на 
поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20200612swYa3739058

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 12/06/2020 дд/мм/гггг
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