РЕШЕНИЕ
№ РД-10-133/04.02.2020г.
Долуподписаният проф. д-р Йовчо Йовчев, в качеството си на
Изпълнителен директор на „УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, със
седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора,
ул. „Генерал
Столетов" № 2, на основание чл. 22, ал.1, т. 6, във връзка с чл. 22, ал. 5,
чл. 108, т.1, чл. 109 и чл. 183 от Закона за обществените поръчки (ЗОП),
във връзка с утвърден доклад за дейността на комисията, назначена със
№ РД-10-104/27.01.2020 год на Изпълнителния директор на „УМБАЛ
Проф. д-р Стоян Киркович“ АД, за провеждане на преговори във връзка
с възлагане на обществена поръчка чрез процедура „пряко договаряне"
по чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, вр. с чл. 182, ал. 1 от ЗОП и с чл. 79, ал. 1,
т. 3, буква „в“ 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 Киркович” АД за срок от 24 месеца“, открита с Решение № РД10-64/14.01.2020г., публикувана в Регистър на обществените поръчки –
ID 954040
ОБЯВЯВАМ:
Класирането на участниците съгласно обявения критерий за оценка
„Най-ниска цена", като на оценка подлежи предложената обща крайна
стойност (цена) на поръчката без включен ДДС:
На първо място участникът „ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН,
ПРОКОПОВ И СИ-Е" СД, с предложена стойност на изпълнение на
услугата за срок от 24 месеца (цена) в размер на 91 999,44 лева без вкл.
ДДС.
ОПРЕДЕЛЯМ:
За изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Абонаментна
поддръжка на приложни програмни продукти, изграждащи болничната
информационна система на Университетска многопрофилна болница за
активно лечение „Проф. д-р Стоян Киркович” АД за срок от 24 месеца“,

класирания на първо място участник „ГАМА КОНСУЛТ - КАЛИНКИН,
ПРОКОПОВ И СИ-Е" СД.
Мотиви: За участника, определен за изпълнител, не са налице
основания за отстраняване от процедурата и същият отговаря на
критериите за подбор на възложителя; всички предоставени от
участника документи
изпълнявата изискванията на поканата и
документацията за участие в поръчката; техническото и ценовото
предложения за изпълнение на поръчката отговарят на изискванията на
ЗОП, на техническите изисквания възложителя, посочени в поканата и
влязлата в сила утвърдена документация на обществената поръчка.
I. С участника, определен за изпълнител, да бъде сключен писмен
договор за услуга при условията и разпоредбите на проекта на
догововора, представляващ приложение към утвърдената документация
и при условията и по реда на чл. 112 от ЗОП във връзка с чл. 183 ЗОП.
Настоящото решение да се изпрати на участника в процедурата при
спазване разпоредбата на чл. 43 от ЗОП.
На основание чл. 42, ал. 2, т. 1 от ЗОП и чл. 24, ал. 1, т. 2 и т. 5 от
ППЗОП, настоящото решение да бъде публикувано в профил на купувача
заедно с протокола и доклада на комисията в деня на изпращане на
решението на участника.
ІІ. Решението може да бъде обжалвано при условията на чл. 196 от
ЗОП по реда на чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП пред Комисия за защита на
конкуренцията в 10-дневен срок от връчването му.

Възложител: …………….…........…………….........
Проф. д-р Йовчо Йовчев, дм
Изпълнителен директор на
„УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович” АД

