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Днес, 01.09.2014г, в гр.Шумен, сградата на „ОПЕКОЗ” на 
„Комплексен онкологичен център-Шумен” ЕООД, гр.Шумен, се проведе 
заседание на комисията за провеждане на открита процедура по ЗОП -  
„Абонаментна софтуерна поддръжка на болнична информационна система 
на „КОЦ-Шумен” ЕООД гр.Шумен, включваща прагрямнету прадукти -
1.Гама Кодмастер; 2.Гама Мултилаб; З.Гама Мултилаб -  КААВ; 4.Гама 
Стор”.

Комисията, назначена със Заповед №096/01.09.2014г, на Управителя 
на възложителя започна работа в 10.30 часа в състав: 1. Ивайло Наков -  
физик, Председател; 2. Пламен ПЕТКОВ -  юрист, член; 3. Георги Живков 
Събев -  системен администратор, член.

Членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по 
чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП.

В заседанието на комисията не се явиха упълномощени 
представители или представители на медии.

От деловодството на Възложителя се представи запечатан, 
непразрачен плик вх. №394/29.08.2014г, 14.00 часа, за участие в процедура 
по възлагане на обществена поръчка с публична покана от „ГАМА 
КОНСУЛТ-Калинкин, Прокопов и сие” СД.

Председателят на комисията отвори представения от участника плик 
и комисията констатира следното съдържание: първа страница Списък на 
документите в офертата, посочени в 7 точки, с дата 28.08.2014г, подписан 
от Вълко Калинкин, управител и печат. Комисията направи проверка за 
съответствие на посочените в списъка документи и наличните. Намериха 
се -  регистрация БУЛСТАТ, административни сведения за участника, 
техническо предложение за изпълнение на пърачката, декларация за срок 
за отраняване на повреда или извършване на услуга, подписана от 
В.Калинкин и Д.Прокопов, заверено копие от сертификат IS09001:2008, 
заверено копие от сертификат IS027001:2005, заверено копие от
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сертификат IS020000-1:2011, декларация-сиисък на специалисти за 
поддръжка и актуализация на модулите изграждащи информационната 
система на „КОЦ-Шумен” ЕООД, заедно с автобиографии заверени от 
ечастника копия на дипломи и копия на трудови договори подписана от 
В.Калинкин, декларация за авторските права върху приложените 
програмни продукти, декларация за срок на валидност на офертата, ценово 
предложение, удостоверение за регистрация по ЗДДС, сертификат 
№2478/23.11.2011г, от БТПП, решение за вписване в еидинния търговски 
регистър та БТПП №45685/16.02.2001г, заверено копие от Свидетелство за 
марка ГАМА КОНСУЛТ, с подпис на В.Калинкин.

Комисията пристъпи към разглеждане на Техническото предложение 
за изпълнение на поръчката и констатира, че изисканите от Възложителя 
технически параметри са налице, както следва:

1 .денонощни телефони за поддръжка 24 часа в денонощието; факс за 
получаване на заявки; срок за реакция след подадена писмна заявка не 
повече от 24 часа при отдалечен достъп и не повче от 72 часа във всички 
останали случаи; дейностите по софуерната поддръжка ще бъдат 
изпълняване в срок 12 месеца.

2.работни места за отделните продукти са надлежно предложени от 
участника -  57 за Гама КОДМАСТЕР; 6 -  за Гама МУЛТИЛАБ; 4 -  за 
Гама МУЛТИЛАБ-КААВ; 2 -  за Гама СТОР.

Комисията констатира, че представените документи отговарят на 
поставените от Възложителя условия за подбор, поради което реши: 
пристъпва към разглеждане на ценовата оферта.

Председателят на комисията огласи ценовата оферта, в която има 
следното предложение в лева: 1.Гама Кодмастер 1421.28лв за 57 раб.места 
на месец; 2.Гама Мултилаб 264.60лв за браб.места на месец; З.Гама 
Мултилаб -  Кааб 219.24лв за 4 раб.места на месец; 4.Гама Стор 173.88лв за 
2 раб.места на месец. Дадена отстъпка 3.80% - 79 лева. Общо за месец без 
ДДС 2000лв, а плюс ДДС 20% - 400лв, общо 2400лв, с ДДС за месец, а за 
година 28 800.00 лева с ДДС за година. В ценовата оферта има изявление, 
че са съгласни всички плащания по договора да бъдат извършени от 
Възложителя в началото на всяко тримесечие по банков път, но не по- 
късно от 5 /пето/ число на първия месец от съонветния период. Срок на 
валидност на офертата 30 дни.

Комисията приема, че техническото предложение, ценовото 
предложение и всички други отговарят на изискванията на публичната 
покана.

Предвид горното, комисията единодушно,
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КЛАСИРА на първо място „ГАМА КОНСУЛТ-Калинкин, Прокопов 
и сие” СД.

Предлага на възложителя да утвърди настоящия протокол на 
комисията и да сключи договор с класирания на първо място.

Комисията приключи работа в 11.30 часа.
/

Председател:
/Ивайлр Наков/

Членове:
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