УТВЪРДИЛ: ............................................
Изпълнителен директор
Проф. д-р Йовчо Йовчев

ПРОТОКОЛ №1
за дейността на комисията съгласно Заповед № РД- 10 - 104/27.01.2020 год.

На 27.01.2020 г., в град Стара Загора, в заседателната зала на УМБАЛ "Проф. др Ст. Киркович” АД, намираща се в град Стара Загора, ул. „Генерал Столетов“ № 2 от
11,00 часа, в изпълнение на Заповед № РД- 10 - 104/27.01.2020 год. на Директора на
УМБАЛ “Проф. д-р Ст. Киркович” АД за назначаване на комисия за разглеждане,
водене на преговори и оценка на постъпилите оферти в поръчка по реда на ЗОП покана за участие в обществена поръчка чрез пряко договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 13 от
ЗОП, с предмет: „Абонаментна поддръжка на приложни програмни продукти,
изграждащи болничната информационна система на Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркови” АД за срок от 24 месеца“, до
„Гама Консулт – Калинкин, Прокопов и Си-е“ СД, вписано в Търговския регистър при
Агенция по вписванията с ЕИК 121562456, със седалище и адрес на управление град
София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 63, ет. 2, с публикувано в РОП Решение за
откриване на процедурата ID 954040 и осигурен достъп до същата на профила на
купувача, се събра на заседание комисия в състав:
Председател:
1. Иван Петров – зам. директор икономическа дейност и главен счетоводител
Членове:
2. Адв. Татяна Кекевска – външен експерт
3. Светомир Младенов - счетоводител
4. Стилян Пенчев – системен администратор
5. Ваня Богданова – ръководител Звено обществени поръчки

Резервни членове:
1. Катерина Чалъкова - юрисконсулт
2. Адв. Христо Панайотов
Комисията се събра, за да разгледа офертата, подадена от единствения поканен
участник „ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И С-ИЕ" СД, ЕИК
121562456.
Комисията пристъпи към действия по следния ред:
1. Присъстващите бяха запознати със Заповед РД- 10 - 104/27.01.2020г.
възложителя, за състава и задълженията на настоящата комисия;

на

2. На членовете на комисията беше представен списък с постъпилите
предложения, с който същите се запознаха, след което попълниха и подписаха
декларациите по чл. 103, ал. 2 от ЗОП
3. Комисията констатира, че в законоустановения срок – 24.01.2020г., до 16:00
часа, в деловодството е постъпила една оферта за изпълнение на поръчката, а именно:
№
по
ред
1.

ФИРМА

Вх.№/дата

"ГАМА КОНСУЛТ – КАЛИНКИН, № ПД-03-24/24.01.2020г.
ПРОКОПОВ И СИ-Е“ СД

Час на
постъпване

09,12ч.

От страна на участника „ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН, ПРОКОПОВ И СИЕ"
СД не присъства представител.
Комисията констатира, че опаковката е непрозрачна, запечатана, без механични
увреждания.
Комисията отвори запечатаната непрозрачна опаковка - оферта с вх. ПД-0324/24.01.2020г., оповести нейното съдържание и провери за наличието на отделен
запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри". Трима от членовете на
комисията подписаха техническото предложение и плика с надпис "Предлагани
ценови параметри".
1.
След отварянето на опаковката, на основание чл. 54, ал. 3 от ППЗОП,
комисията оповести документите, които се съдържат в нея.
1.1. Участникът е представил:
- Опис на документите в офертата;
- ЕЕДОП – на диск;
- Две декларации от двамата управители на дружеството за
правноорганизационната форма и задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 ЗОП;
- Валиден Сертификат ISO 9001:2015;

- Валиден Сертификат ISO/IEC 27001:2013
- Валиден Сертификат ISO/IEC 20000:2011
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката по образец на
възложителя, с посочен срок на валидност на офертата – 90 дни и изявление за
съгласие с клаузите на договора
- Декларация за конфиденциалност с посоченo искане информацията в
еЕЕДОП, част І. и ценово предложение да не се счита за конфиденциална, тъй като
съдържа търговска тайна, с изявление тази информация да не бъде разкривана.
- Две декларации по чл. 59, ал.1, т. 3 от ЗМИП, подписани от двамата
управители на дружеството.
- Две декларации по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във вр. с чл. 107, т. 4 от ЗОП,
подписана от двамата управители.
- Решение за вписване в Единния търговски регистър на БТПП; Сертификат
за вписване в Единния търговски регистър на БТПП; Уведомление от Патентно
ведомство за подновяване регистрацията на марка „Гама Консулт/Gamma Consult;
Свидетелство за регистрирана марка;
- Декларация, че участникът притежава изходния код и авторските права
върху приложните програмни продукти и прилежащите им модули, изграждащи
информационната система на лечебното заведение и е в състояние да извършва
промени с цел актуализацията им, съобразно промените в норативната система и може
да предостави неизключително право на ползване на приложните програмни продукти,
в това число и посочените в техфническата спецификация.
- Декларация за конфиденциалност, в която участникът е посочил, че желае
информацията, съдържаща се в ЕЕДОП, част IV, В и в „Ценово предложение", да се
счита за търговска тайна. Комисията приема, че конкретния случай, за да подаде тази
декларация, участникът най-вероятно е имал предвид разпоредбата на чл. 67, ал. 3 от
ППЗОП, но тъй като той е единствен участник, поканен на преговори, то не е налице
приложение на тази разпоредба.
От друга страна обаче, съгласно чл. 102, ал. 2 от ЗОП, участниците не могат да
се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им,
които подлежат на оценка. Поради това, възложителят не може да се съобрази с
искането на участника, съдържанието на ценовото предложение да е конфиденциално.
- 1 (един) непрозрачен запечатан плик с ненарушена цялост, с надпис
„Предлагани ценови параметри".
2. Комисията разгледа еЕЕДОП на участника и установи следното:
Комисията извърши справка в Търговския регистър и установи, че дружеството
се представлява и управлява от управителите Деян Крумов Прокопов и Вълко Иванов
Калинкин, заедно и поотделно.
Участникът е представил еЕЕДОП, подписан с ел. подписи и на двамата
управители. Отделно от това, участникът е декларирал с две декларации, (всяка,
подписана от един от управителите), че всички задължени лица по смисъла на чл. 54,

ал. 2 от ЗОП са лицата, които представялават участника, а именно – двамата
управители.
В Част III на еЕЕДОП: „Основания за изключване“, участникът е посочил с
отбелязване на „не“ липсата на основания за отстраняване, свързани с личното
състояние и националните основания.
В част ІV на еЕЕДОП, участникът е посочил данните относно поставените от
възложителя критерии за подбор.
Комисията не установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията
към лично състояние или критериите за подбор. Комисията установи, че участникът
отговаря на изискванията на възложителя за лично състояние и на критериите на
подбор; не е налице правна пречка да бъде разгледано техническото предложение на
участника.
Комисията разгледа "Техническо предложение за изпълнение на поръчката",
изготвено по образец № 2 от документацията за участие.
Комисията счита, че предложението на участника съответства на предварително
обявените условия на Техническата спецификация на възложителя. В представеното
Техническо предложение не са констатирани несъответствия и непълноти.
Комисията пристъпи към отваряне и оповестяване на съдържанието на плика с
надпис „Предлагани ценови параметри" на участника. Трима от членовете на
комисията подписаха документите, съдържащи се в плика с надпис „Предлагани
ценови параметри" .
Оценяването на офертата се извършва по критерий „най-ниска предложена
цена". На оценка подлежи предложената обща крайна стойност (цена) без включен
ДДС.
Участникът е направил следното ценово предложение: обща цена за изпълнение
на обществената поръчка за 24 месеца, в размер на 91 999,44 лева без вкл. ДДС.
Предложената от участинка цена не надвишава посочената от възложителя
пределна стойност на поръчка за 24-месечен срок за изпълнение, поради което
комисията установи, че ценовото предложение на участника отговаря на изискването
на възложителя.

Комисията прави следното класиране по настоящата обществена поръчка:
Участник
обща стойност без вкл. ДДС за 24 месеца Класиране
„ГАМА КОНСУЛТ - 91 999,44 лева
1 място
КАЛИНКИН,
ПРОКОПОВ И С- ИЕ"
СД

Комисията ще изготви доклад и ще предложи на Възложителя да издаде решение
за избор на изпълнител и сключване на договор с него.
Настоящият протокол се състави на основание чл. 67 от ППЗОП и отразява
работата на комисията при разглеждане и оценяване на постъпилата оферта от
поканения участник.
Комисията приключи своята работа в 15 часа на дата 03.02.2020 г.

Председател:
1. Иван Петров – ..................................................................
Членове:
2. Адв. Татяна Кекевска – …………………………………
3. Светомир Младенов - ......................................................
4. Стилян Пенчев – ............................................................
5. Ваня Богданова – .................................................................

