РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ОДОБРЯВАМ:
МИНИСТЪР
Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка
Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от Закона за
обществените поръчки, Решение № РД-17…… от …………….......2012 г. на министъра на
здравеопазването за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система
по проект BG051PO001-6.2.08 „БАЗИС – база за здравно-информационна система” и
обявление и решение за възлагане на обществената поръчка, изпратени на.............. 2012 г.
до “Държавен вестник” за обнародване и до Агенцията по обществените поръчки за
вписване в Регистъра на обществените поръчки.
Съдържание:
1.

Решение № РД-17-…….. от ………….....2012 г. за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка – Приложение № 1;

2.

Обявление за обществена поръчка – Приложение № 2;

3.

Общо описание и условия за изпълнение на поръчката – Приложение № 3

4.

Техническа спецификация – Приложение № 4;

5.

Специфични изисквания за визуализация – Ръководство за изпълнение на
дейности за информиране и публичност по Оперативна програма “Развитие на
човешките ресурси” от 22 юли 2011 г. – Приложение № 5;

6.

Критерии за подбор на участниците – Приложение № 6;

7.

Методика за оценка – Приложение № 7;

8.

Указания за изготвяне на офертата – Приложение № 8;

9.

Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 9.

Типови образци:
Образец 1: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 и чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП
Образец 1а: Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и4 от ЗОП
Образец № 1б: Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП
Образец № 2: Административни сведения за участника
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Образец № 3: Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП (за използване/неизползване
на подизпълнители)
Образец № 4: Декларация от подизпълнител
Образец № 5: Справка за оборотите през последните 3 години
Образец № 6: Справка-декларация на основните договори за извършени дейности
с предмет, подобен на предмета на обществената поръчка, през последните 3 (три)
години
Образец № 7: Списък на експертния състав, предложен за изпълнението на
обществената поръчка
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя срокове и условия, посочени в решението, обявлението и
настоящата документация.
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на
участника. Възложителят не участва в тези разходи независимо от начина на провеждане
и изхода на процедурата.
Офертата се изготвя съгласно указанията в настоящата документация
–
Приложение № 8. При приемането й в деловодството на Министерство на
здравеопазването върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на
завеждането /получаването/. Посочените данни се регистрират в деловодството на
Министерство на здравеопазването, за което на приносителя се издава документ.
Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В
случаите, когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря
на посочения образец /представена е в незапечатан или скъсан плик/, съответните
длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра на МЗ за участие в
процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се приема, като се връща
незабавно на участника.
До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може
да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за участие.
Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от постъпване на искането.
Крайният срок за подаването на оферти за участие в процедурата е 41-вия
календарен ден, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението в
“Държавен вестник” за обнародване в електронния сайт и до Агенцията по обществените
поръчки.
Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването в
съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда офертите на 42-рия
календарен ден, считано от деня, следващ датата на изпращане на обявлението до
“Държавен вестник” и до Агенцията по обществените поръчки, в сградата на
Министерство на здравеопазването, пл. “Света Неделя“ № 5, етаж 2 от 10,30 часа.
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Възложителят осигурява пълен достъп по електронен път до документацията за
участие в процедурата, като същата се публикува на електронната страница на
възложителя в профила на купувача – http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bgBG&pageid=432&home=true.
При отваряне на офертите могат да присъстват лицата по чл.68, ал.3 от ЗОП.
Комисията, назначена със Заповед на министъра на здравеопазването, в
съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените оферти в часа,
датата и мястото, посочени в обявлението.
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за
обществените поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия
извършва оценка, въз основа методиката за оценка.
След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите,
възложителят обявява с решение класирането на участниците и участникът, определен за
изпълнител на обществената поръчка в срок 5 работни дни след получаване на
становището по чл. 20а, ал. 2, т. 5 от ЗОП. Участниците се уведомяват писмено за
резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща) копие от решението в
тридневен срок от издаването му.
При писмено искане от участник възложителят в тридневен срок от получаването
му осигурява достъп до протокола. Възложителят може да откаже достъп до информация,
съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или
предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. При писмено искане от участник
възложителят в тридневен срок от получаване на искането предоставя копие от протокола
при условията на предходното изречение.
Стойността на настоящата документация е в размер на 12 /дванадесет/ лева с
включен ДДС. Посочената сума се заплаща в посочения в обявлението срок в касата на
Министерството на здравеопазването срещу редовно издаден платежен документ или се
превежда по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ Централно
управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD.
Платежният документът следва да бъде поставен в офертата за участие в процедурата като
доказателство, че документация е закупена по надлежен ред.
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Приложение № 3

ОБЩО ОПИСАНИЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на обществената поръчка
Създаване и внедряване на интегрирана здравно-информационна система по проект
BG051PO001-6.2.08 „БАЗИС – база за здравно-информационна система”
2. Основна цел
Основната цел на проекта е подобряване на здравните услуги чрез прилагане на
иновативни технологии за оптимизиране на ефикасността на процесите в системата на
здравеопазването.
Проектът има за цел да създаде основа за подобряване на здравните услуги чрез
оптимизиране на ефикасността и отчетността на системата на здравеопазването на всички
нива.
3. Специфични цели

повишаване капацитета на институциите в системата на здравеопазването
чрез интегрирането им в национална здравно-информационна система;

повишаване ефективността на системата на здравеопазването, включително
медицинското обслужване чрез въвеждане на нови технологии за оптимизиране на
разходите;

повишаване достъпността до здравни услуги чрез осигуряване на
комуникационно- информационен обмен.
4. Място на изпълнение
В базата на Изпълнителя и в сградите на Министерството на здравеопазването.
5. Срок за изпълнение
До 16 месеца от датата на сключване на договора.
6. Специфични технически изисквания към съдържанието и визията,
свързани с мерките за информираност и публичност по проекти, финансирани от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
При изпълнение предмета на поръчката Изпълнителят се задължава стриктно да
спазва указанията на Ръководството за изпълнение на дейности за информиране и
публичност по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в сила от
22.07.2011 г. (Приложение № 5 към документацията). Възложителят си запазва правото да
не заплати средства за извършена работа в рамките на договора, ако не са спазени
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приложимите условия за публичност и визуализация, описани в горецитираното
Ръководство.
7. Гаранция за участие
Гаранция за участие в процедурата е в размер на 72 000 /седемдесет и две хиляди/
лева.
Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона
за обществените поръчки:
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска
или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на
валидност 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на
офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани
чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на
български език.
- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването
– БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ –
BNBG BGSD – платежно нареждане в оригинал или копие.
8. Гаранция за изпълнение
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три процента) от
стойността му без ДДС и се представя в момента на сключването му, като се освобождава
след изтичането на посочения в офертата на Изпълнителя гаранционен срок, ако не са
налице основания за задържането й.
Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 30 (тридесет)
календарни дни след изтичането на посочения в офертата на Изпълнителя гаранционен
срок.
Гаранцията се представя в една от следните форми:
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска
или чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите
гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка,
потвърждаваща автентичността на съобщението.
- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването
– БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ –
BNBG BGSD – платежно нареждане в оригинал или копие.
9. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 120 /сто и двадесет/ календарни
дни считано от крайния срок за получаването им.
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10. Критерий за оценка на офертите
Съгласно посочените критерии за оценка в Приложение № 7 – Методика за оценка
на офертите.
11. Условия и начин на плащане:
Плащането се осъществява чрез банков превод от страна на възложителя по
посочена в договора банкова сметка на изпълнителя.
Заплащането се извършва в български лева, в срок до 60 (шестдесет) дни след
представяне на посочените по-долу документи и подписването на приемо-предавателен
протокол, удостоверяващ одобрението на извършените дейности:
1. За цялостен анализ на бизнес-процесите в системата на здравеопазването и
наличните информационни системи и бази данни в институциите, осъществяващи контрол
по предоставянето на здравни услуги, както и анализ и на съществуващите
информационни решения, необходимостта от създаване на нови такива и възможностите
за интегрирането им изпълнителя представя доклад до възложителя с приложени към него
анализи и фактура за извършената услуга;
2. За създаването на концепция за обща информационна система, обмен на данни
между различните участници, средства за защита от неправомерен достъп и механизми за
защита на личната информация изпълнителя представя доклад до възложителя с
приложена към него концепция и фактура за извършената услуга;
3. За разработването и/или адаптирането на единни номенклатури и класификации
изпълнителя представя доклад до възложителя с приложена към него доказателствена
информация за разработени единни номенклатури и класификации и фактура за
извършената услуга;
4. За разработването и внедряването на софтуер за единна информационна система
за здравеопазването, включваща модули (функционалности) за наблюдение на здравния
статус на населението, количеството и качеството на предоставяните здравни услуги,
модули за връзка със системата на спешната медицинска помощ, връзка с регистри
използвани за превенцията и лечението на онкологични заболявания, връзка с регистри
използвани за превенцията и лечението на психиатрични заболявания и други, обосновани
от цялостния анализ на процесите в здравеопазването изпълнителя представя доклад до
възложителя с приложена към него доказателствена информация: за разработване и
внедряване на софтуер за единна информационна система за здравеопазването; за
разработване и внедряване на функционалности (модули) към софтуера за наблюдение; за
разработване и внедряване на модул за издаване на електронен болничен лист; за
разработване и внедряване на модул за издаване на електронна рецепта; за разработена
действаща функционалност за електронно здравно досие и фактура за извършената
услуга;
5. За изграждането на интегрирана свързаност на системата с информационните
системи на Националната здравно-осигурителна каса, Националната експертна лекарска
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.08
„БаЗИС – база за здравно-информационна система”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
6

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
комисия и други, за които се установи, че е необходимо в резултат на извършвания анализ
на бизнес процесите изпълнителя представя доклад до възложителя с приложена към него
доказателствена информация за изграждане на интегрирана свързаност на системата и
фактура за извършената услуга;
6. За обучението на служителите от институциите в системата на Министерството
на здравеопазването и на изпълнителите на медицински услуги за работа със системата
изпълнителя представя доклад до възложителя с приложена към него доказателствена
информация за: проведено специализирано обучение – обучени 50 лица – ключови
експерти; проведено дистанционно обучение: обучени 950 лица – представители на
всички групи и институции, включени в системата като потребители, както и представена
обучителна мултимедийна система и учебни тестови материали към нея и фактура за
извършената услуга;
7. За въвеждането на основни данни, необходими за функционирането на системата
изпълнителя представя доклад до възложителя с приложена към него доказателствена
информация за въведени основни данни необходими за функционирането на системата и
фактура за извършената услуга.
Заплащането се извършва за всяка дейност по отделно след представяне на
необходимите документи посочени по-горе. Дейностите по т. 3 и 7, посочени по-горе се
заплащат след представяне на всички необходими документи и за двете дейности.
12. Приемане и предаване на работата
За одобрението на извършените дейности по проекта се съставя приемопредавателен протокол за всяка отделна дейност, който се подписва от изпълнителя и
възложителя. Приемо-предавателния протокол се подписва в 4 екземпляра (един за
Изпълнителя и три за Възложителя).
13. Договор
Договорът се сключва в български лева, с определения за изпълнител участник и
при условията на чл.41 от Закона за обществени поръчки.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя
документите по чл. 47, ал.9 от ЗОП, издадени от съответните компетентни органи.
В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка е
обединение на физически и/или юридически лица, при подписване на договора следва да
представи документ, удостоверяващ регистрацията на юридическо лице, което да е
обвързано с офертата, подадена от обединението, съгласно чл.25, ал.3, т.2 от ЗОП.

ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.08
„БаЗИС – база за здравно-информационна система”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
7

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Приложение № 6

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Покриването на минималните изисквания е задължително, за да бъде допуснат
участникът до по-нататъшна оценка на техническото и финансовото предложение.
1. До участие се допускат физически или юридически лица, както и техни
обединения, за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, ал.2 и ал. 5 от ЗОП.
Когато участникът е обединение, това условие се отнася до всички участници в него.
2. Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, за него не
следва да са налице обстоятелствата по чл. 47, ал.1 и ал.2 от ЗОП в държавата, в която е
установен.
3. Всяко лице може да участва в процедурата самостоятелно или в обединение,
като лице, което участва самостоятелно, няма право да участва и като част от обединение.
4. Участникът следва да не е изпълнявал дейности по управление и консултации,
свързани с проект „БаЗИС – база за здравна-информационна система”, финансирани по
ОП „Развитие на човешките ресурси”.
5. Участникът следва да отговаря на следните минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние, а именно:
Общо за последните три години (2008, 2009, 2010), участникът трябва да има
оборот от дейности, сходни (подобни) на предмета на поръчката, на стойност не по-малко
от 6 000 000 /шест милиона/ лева, включващи разработка, внедряване и поддръжка на
софтуерни приложения/системи в здравеопазването – многослойни, УЕБ базирани,
използващи уеб услуги или XML стандарт за обмен на данни с други модули и системи;
многомерни анализи на данни, събрани в система за съхранение на данни; бизнес и
системен анализ и дизайн (в публичния или частния сектор) на информационни системи
или еквивалентни дейности, сходни (подобни) на описаните в предмета на поръчката.
Когато участникът е обединение, условието за минимален оборот от сходни
дейности се отнася за обединението като цяло.
6.
Участникът следва да отговаря на следните минимални изисквания за
технически възможности и квалификация:
6.1. За последните три години, считано до крайния срок за подаване на оферти,
участникът трябва да е изпълнил успешно поне 2 договора, обхващащи дейности,
сходни/подобни на включените в обществената поръчка, а именно:
Договори
за
разработка,
внедряване
и
поддръжка
на
софтуерни
приложения/системи в здравеопазването – многослойни, УЕБ базирани, използващи уеб
услуги или XML стандарт за обмен на данни с други модули и системи; многомерни
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
анализи на данни, събрани в система за съхранение на данни; бизнес и системен анализ и
дизайн (в публичния или частния сектор) на информационни системи или еквивалентни
дейности, сходни (подобни) на описаните в предмета на поръчката.
В
случай
на
обединение/консорциум,
изискването
се
отнася
за
обединението/консорциума като цяло.
Договорите трябва да са приключили към крайния срок за подаване на оферти.
6.2. Участникът трябва да има въведена система за управление на качеството,
отговаряща на стандарта ISO 9001:2008 или еквивалентна.
В случай на обединение/консорциум, изискването се отнася за всеки член на
обединението/консорциума.
6.3. Участникът трябва да разполага със самостоятелен /или за обединението –
комбиниран/ ресурс от експерти за изпълнение на поръчката.
Екипът на участника за изпълнение на поръчката следва да включва минимум
следните експерти:
Изисквания за ключовите експерти:
Ключов експерт: Ръководител на проект
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

Образователна степен магистър;

Сертификат за управление на проекти, удостоверяващ опита на лицето в
организацията и управлението на проекти;

Най-малко 5 години опит в ръководене на проекти в областта на
информационните системи и технологии;

Опит като ръководител на най-малко 3 успешно завършени проекта в
областта на информационните технологии.
Ключов експерт: Ръководител на софтуерна разработка
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

Образователна степен магистър в областта на информационните
технологии;

Опит в реализацията на най-малко 3 успешно завършени проекта в областта
на информационните технологии, свързани с разработването на софтуерни системи, опит
в изграждането на разпределени и многослойни информационни решения;
Ключов експерт: Системен архитект
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

Образователна
технологии;

степен

магистър

в

областта

на

информационните
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Опит в реализацията на най-малко 3 успешно завършени проекта в областта
на информационните технологии, свързани с проектирането на софтуерни архитектури,
опит в изграждането на разпределени и многослойни информационни решения;

Опит през последните 5 години в поне един проект като системен архитект
за изграждане на интегрирана информационна система за електронно управление;

Опит в електронно здравеопазване;
Ключов експерт: Ръководител Бизнес анализ
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:

Образователна степен магистър

5 години практически опит при описването на бизнес процеси, бизнес
анализа и проектирането в областта на информационните технологии;

Опит през последните 5 години в поне един проект за изграждане на
интегрирана информационна система за здравеопазването;

Опит с подготовката на технически спецификации за интегрирани
информационни системи;

Опит в електронно здравеопазване;
Ключови експерти: Програмисти – 10 бр.
Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
•
Висше образование в някоя от следните области: компютърни системи и
технологии, информатика, информационни технологии или еквивалентна;
•
Сертификати за придобита квалификация по предложените технологии за
изпълнение на предмета на поръчката;
•
5 години професионален опит;
•
Опит на подобна позиция при реализацията на поне 5 проекта/договора за
разработване и внедряване на софтуерни системи.
Ключови експерти: Тестери – 4 бр.
•
•

Изисквания за образование, квалификация, умения и опит:
Висше образование в някоя от следните области: компютърни системи и
технологии, информатика, информационни технологии или еквивалентна;
Опит на подобна позиция.

Когато участникът е обединение, изискването за минималния персонален състав на
екипа се отнася за обединението като цяло.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Приложение № 7

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
I. Допуснатите до разглеждане и оценка на оферти в настоящата процедура се
оценяват по критерий „икономически най-изгодна оферта”.
Критерият за оценка се прилага само по отношение на оферти, които са подадени
от участници:



за които не са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП;
които отговарят на минималните изисквания за:
А) икономическо и финансово състояние,
Б) технически възможности и квалификация;

 чието Техническо предложение е в съответствие с Техническите спецификации.
II. Показател и обозначение на показателя:
К1 – Съответствие на предложението с целите на проект БаЗИС
Обект на оценяване – изискуемите обосновки, съгласно Приложение № 8
(Указания за изготвяне на офертата)
Максимална оценка в брой точки: 100
Тежест в проценти спрямо максималната оценка – 20% (двадесет на сто)
К2 - Методология за изпълнение на обществената поръчка (Създаване и
внедряване на интегрирана здравно-информационна система)
Обект на оценяване – изискуемите методологии и планове, съгласно Приложение
№ 8 (Указания за изготвяне на офертата)
Максимална оценка в брой точки: 100
Тежест в проценти спрямо максималната оценка – 40% (четиридесет на сто)
К3 –Предлагана цена
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Обект на оценяване – Ценовото предложение на участника, относно предлаганата
цена за изпълнение на поръчката с включени всички разходи по изпълнението на
поръчката.
Максимална оценка в брой точки: 100
Тежест в проценти спрямо максималната оценка – 40% (четиридесет на сто)
1.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ

Естеството на предмета на настоящата поръчка предполага извършване на оценка
на офертите, базирана на експертна оценка на предложен подход и обосновка, които не
могат да се оценят чрез формални математически формули. Затова, комисията ще бъде
съставена от лица със съответното образование и доказан опит за присъждане на такива
оценки.
Подходът за оценка на офертите по показатели К1 и К2 ще бъде индивидуален, от
всеки от членовете – чрез отделни оценителни листи. Всеки член на оценителната
комисия, след разглеждането на съответната/ите оферта/и от даден/и участник/ци, изготвя
индивидуална оценка по показатели К1 и К2 и техните подпоказатели. След поставяне на
оценка по тези два показателя и техните подпоказатели, всеки член на оценителната
комисия следва да изложи писмено своите мотиви и да посочи причините, довели до
поставянето на съответната оценка. При оценяването на показатели К1 и К2 и техните
подпоказатели членовете на комисията ще се придържат към поставените изисквания на
Възложителя за изпълнение на поръчката, която респективно следва да доведе до
качествено изпълнение на проекта и заложените в него индикатори.
1.1. К1 – Съответствие на предложението с целите на проект БаЗИС
Оценката по показател К1 е с максимална стойност 100 точки и се определя по
формулата:
К 1 = К11+ К12+ К13+ К14+ К15, където
К11……….5 са подпоказатели на К 1.
Стойността на подпоказателите се определя след преглед на техническото
предложение на участника, съгласно следната таблица:
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Подпоказатели на К 1

Тежест в точки:

Пояснение: Оценяват се обосновките относно приноса на
проектното предложение за подобряване функционирането на
здравната система (каквато е и основната цел на проекта), както
следва:

100

К11 - Обосновка на повишаване капацитета на институциите в
системата на здравеопазването чрез интегрирането им в национална
здравно-информационна система;

20

К12 - Обосновка на повишаване ефективността на системата на
здравеопазването, включително медицинското обслужване чрез
въвеждане на нови технологии за оптимизиране на разходите;

20

К13 - Обосновка на повишаване достъпността до здравни услуги чрез
осигуряване на комуникационно-информационен обмен;

20

К14 - Обосновка на прилагане на съвременни информационни и
комуникационни технологии за подпомагане на подобряването на
качеството и ефективността на здравните услуги, намаляване на
грешките и дублиране на медицинските услуги, намаляване на
административната тежест на процедурите при пациентите, както и в
цялата система, за повишаване на удовлетвореността на гражданите
от здравната система и контрола върху финансирането с публични
средства;

20

К15 - Обосновка на облекчаване въвеждането на нови здравни услуги
и предоставяне на всички заинтересовани страни на информация и
единни механизми за планиране, прогнозируемост и управление на
здравеопазването.

20

Забележка: Броят точки, който може да бъде поставен за всеки подпоказател е
следният: 20, 15, 10, 5 и 1. Те се определят, съгласно описаната по-долу скала.

Скала за оценка на изискванията към подпоказателите на К1:

20 т.

Предложената обосновка показва задълбочен анализ и разбиране естеството на
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
проект БаЗИС, неговите цели, очаквани резултати и начините за постигането
им.
Предложената обосновка представя и обвързаността между качественото
изпълнение на поръчката и подобряването функционирането на здравната
система.
15 т.

Предложената обосновка съдържа анализ и показва разбиране естеството на
проект БаЗИС, неговите цели, очаквани резултати и начините за постигането
им.
Предложената обосновка представя и обвързаността между качественото
изпълнение на поръчката и подобряването функционирането на здравната
система.

10 т.

Предложената обосновка съдържа анализ и показва разбиране естеството на
проект БаЗИС и неговите цели, но е и разбиране относно очаквани резултати и
начините за постигането им.
Предложената обосновка не представя и обвързаността между качественото
изпълнение на поръчката и подобряването функционирането на здравната
система.

5 т.

Предложената обосновка е неясна, не съдържа анализ и не показва разбиране
естеството на проект БаЗИС и неговите цели.
Предложената обосновка не представя и обвързаността между качественото
изпълнение на поръчката и подобряването функционирането на здравната
система.

1 т.

Налична е обосновка, която е обща и не показва нито задълбочен анализ и
разбиране естеството на проект БаЗИС, нито на неговите цели, очаквани
резултати и начините за постигането им.
Не е представена обвързаност между качественото изпълнение на поръчката и
подобряването функционирането на здравната система.

Важно: След поставянето на оценката по всеки подпоказател всеки член на
комисията за оценка на оферти следва да изложи писмено своите мотиви и да посочи
причините, довели до поставянето на съответната оценка. При оценяването на показател
К1 и неговите подпоказатели членовете на комисията ще се придържат към поставените
изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката, която респективно следва да
доведе до качествено изпълнение на проекта и заложените в него индикатори.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Крайната оценка на офертата по показател “K1” се формира като средноаритметична
стойност от всички индивидуални оценки на членовете на комисията.
K1чл1 + K1чл2+ K1чл3+ K1чл4+.......... + K1члn
K1участник =

----------------------------------------------------------------------------

n
n - брой членове на комисията
1.2.Определяне на оценката по показател К2 - Методология за изпълнение на
обществената поръчка (Създаване и внедряване на интегрирана здравноинформационна система)
Оценката по показател К2-Стратегия и методология за изпълнение на обществената
поръчка е с максимална стойност 100 точки и се определя по формулата:
К2 = К21+ К22, + К23+ К24+ К25 където К21….5 са подпоказатели на К2.
Стойността на подпоказателите се определя след преглед на техническото
предложение на участника, съгласно следната таблица:

Подпоказатели на К 2

Тежест в точки
до:

Пояснение: Оценяват се предложените методологии за създаване и
внедряване на интегрирана здравно-информационна система), както
следва:

100

К21 – Методология за управление изпълнението на поръчката,
включваща управление на риска, ресурси, план-график за изпълнение
на поръчката и преки резултати/продукти на края на всеки етап,
процедура за управление на промените и обучение на служителите от
институциите в системата на министерство на здравеопазването и
доставчиците на здравни услуги за работа със системата.

20

K22 – Методология за извършване на цялостен анализ на бизнеспроцесите в системата на здравеопазването и наличните
информационни системи и бази данни в институциите,
осъществяващи контрол по предоставянето на здравни услуги, както и

20
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
анализ на съществуващите информационни решения, необходимостта
от създаване на нови такива и възможностите за интегрирането им;
K23 – Методология за създаване на концепция за обща
информационна система, обмен на данни между различните
участници, средства за защита от неправомерен достъп и механизми
за защита на личната информация и за изграждане на интегрирана
свързаност на системата с информационните системи на НЗОК, НЕЛК
и други, за които се установи, че е необходимо в резултат на
извършвания анализ на бизнес процесите

20

K24 – Методология за разработване и/или адаптиране на единни
номенклатури и класификации и въвеждане на основни данни,
необходими за функционирането на системата;

20

K25 – Методология за разработване и внедряване на софтуер за
единна информационна система за здравеопазването, включваща
модули (функционалности) за наблюдение на здравния статус на
населението, количеството и качеството на предоставяните здравни
услуги, връзка с регистрите, обосновани от цялостния анализ на
процесите в здравеопазването;

20

Скала за оценка на изискванията към подпоказателите на К2:

20 т.

Предложената методология детайлно описва цялостното решение за реализация
на изискването, съдържа задълбочен анализ и разбиране на начините, по които
трябва да бъде изпълнен проекта.

10 т.

Предложената методология дава описание на решението за реализация на
изискването, съдържа анализ, но не показва разбиране на начините, по които
проектът да бъде изпълнен качествено и в срок.

5 т.

Предложената методология е неясна и не съдържа описание на цялостното
решение реализация на изискването.

1 т.

Налична е методология, но тя не е детайлна, неясна е и не дава описание на
решението за реализация на изискването, не съдържа анализ, не показва
разбиране на начините, по които проектът да бъде изпълнен качествено и в
срок.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

След поставянето на оценката по всеки подпоказател всеки член на комисията за
оценка на оферти следва да изложи писмено своите мотиви и да посочи причините,
довели до поставянето на съответната оценка. При оценяването на показател К2 и
неговите подпоказатели членовете на комисията ще се придържат поставените изисквания
на Възложителя за изпълнение на поръчката, която респективно следва да доведе до
качествено изпълнение на проекта и заложените в него индикатори.
Крайната оценка на офертата по показател “K2” се формира като
средноаритметична стойност от всички индивидуални оценки на членовете на комисията.
Крайната оценка на офертата по показател “K2” се формира като
средноаритметична стойност от всички индивидуални оценки на членовете на комисията
K2чл1 + K2чл2+ K2чл3+ K2чл4+.......... + K2члn
K2участник =

----------------------------------------------------------------------------

n
n - брой членове на комисията
1.3. Определяне на оценката по показател К 3 – Предлагана цена
Оценката по показателя К 3 – Предлагана цена е с максимална стойност 100 точки и
се определя по формулата
Cmin
К3= ----------- х100, където
Cn
К3≤100
Cmin≤ Cn
Cmin – най-ниската цена от всички предлагани от участниците цени
Cn – цената, предлагана от n-тия участник.
Оценките на участниците се закръгляват до втория десетичен знак – например:
оценка 10,5683=10,57
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

3.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

Комплексната оценка на офертата (К) е с максимална стойност 100 точки и се
определя по следната формула:
К= 0,2хК1+0,4хК2+0,4хК3, където
К1, К2, К3, са оценките по съответните показатели, изчислени по посочения
в т.2 начин;
0,2, 0,4, 0,4 – коефициенти за тежест на съответните показатели, посочени в
т. 1.
На първо място се класира участникът с най-голям брой точки на
комплексната оценка, като максималния брой точки е 100.
В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, изпълнителят
се избира съгласно чл. 71, ал. 4 и ал. 5 от ЗОП.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Приложение № 8

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА
Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на
оферта за изпълнение на пълния предмет на поръчката.
Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-кратък от 120
/сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с
изискванията на Закона за обществените поръчки. Офертата се подписва от законния
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице
или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1,
т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал. 1, т. 3, 4, 5 от
ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако участникът е обединение,
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в
обединението.
Всички документи, които придружават офертата, се представят в оригинал, или
като ксерокопия с нотариална заверка или заверка на участника с гриф “Вярно с
оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и свеж печат в зависимост от
вида на документа и указаното по-долу, на български език или придружени от превод на
български език. Документите и данните се подписват само от законните представители на
участника, последните вписани обстоятелства в съответния търговски регистър или от
изрично упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно оригинал или с нотариална заверка. Всички документи следва да са с дата на издаване,
предшестваща подаването на офертата не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната
валидност.
Офертата следва да бъде функционално разпределена в три отделни запечатани,
непрозрачни и надписани плика. Трите плика на офертата се поставят в друг
непрозрачен плик, върху който се отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на
обществената поръчка и името и адреса за кореспонденция, тел., факс и е-mail на
оферента.
Всеки един от пликовете следва да има съдържанието, посочено по долу:
Плик № 1 с надпис “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”:
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
В плика се поставят следните документи:
1. Документи относно търговско - правния статут на участника:
1.1. Заверено копие на документ за регистрация и оригинал или заверено от участника
копие на удостоверение за актуално състояние, когато участникът е българско
юридическо лице или едноличен търговец и не е посочил ЕИК, а за чуждестранните
юридически лица - еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която са установени. Когато участникът е регистриран или пререгистриран в
единния електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията, не се изисква
удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. Когато участникът е физическо
лице, се представя копие от документ за самоличност. При представяне на документ за
регистрация, който е съставен на чужд език, същият следва да бъде представен в
официален превод. "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има
сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални
преводи.
1.2. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи
представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е
законният представител на участника.
1.3. Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП: за
юридическите лица - от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, за едноличните търговци – от
лицата, които представляват участника, за физическите лица – от участника. За
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.2 и 3 и ал.2, т.1, 3 и 4 от ЗОП, когато кандидатът или
участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата,
които могат самостоятелно да го представляват (по образец).
За участниците не следва да са налице условията посочени в чл.47, ал.2 от ЗОП, тъй
като при наличието на такива същите ще бъдат отстранени от процедурата.
2. Гаранция за участие
Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 72 000 /седемдесет и две хиляди/ лева.
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в следните случаи:
а) когато участникът оттегли или промени офертата си след изтичане на
срока за подаване на оферти;
б) когато участникът обжалва решението на възложителя за определяне на
изпълнител – до решаване на спора;
в) когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни
задължението си да сключи договор за обществената поръчка.
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Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя
в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя
за определяне на изпълнител.
Гаранциите за участие на класираните на първо и второ място участници се
освобождават след сключване на договора за обществената поръчка, а на останалите
класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на
решението на възложителя за определяне на изпълнител.
При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите
на всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона за
обществените поръчки:
- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или
чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването, със срок на валидност
120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български
език.
- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на здравеопазването – БНБ
Централно управление, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG
BGSD – платежно нареждане в оригинал или копие.
3. Доказателства за икономическото и финансово състояние:
3.1. Заверено от участника копие на отчет за приходите и разходите/отчет за
доходите за 2008, 2009 и 2010 г., заверени от експерт счетоводител, в случаите, при които
това е задължително съгласно Закона за счетоводство (чл.50, ал.1, т.2 от ЗОП).
3.2. Справка за оборота на дейностите, сходни (подобни) на предмета на поръчката
за 2008, 2009 и 2010 г. (по образец)
В случай, че участникът участва като обединение, посочените по-горе документи
се представят от всяко лице, включено в обединението.
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4. Доказателства за техническите възможности и квалификация за изпълнение на
поръчката:
4.1. Справка-декларация за изпълнените от участника договори с предмет
сходен/подобен на предмета на поръчката, за три-годишен период, считано до крайния
срок за подаване на оферти (по образец).
Справката-декларация следва да дава информация за датите на сключване на
договорите, възложителите/получателите, сроковете за изпълнение, стойностите и лице за
контакт. Декларацията следва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение от
възложителите/получателите на услугата, съответстващи на договорите, описани в
справката-декларация. Поне една от референциите трябва да е за внедряване на
електронно здравно досие и/или интегрирана информационна система в областта на
електронното здравеопазване на национално ниво, осъществяващи връзка и обмен на
информация между различни специалисти, изпълнители и ползватели на медицинска
помощ, контролни и финансови институции и др.
4.2. Заверено копие от сертификат по ISO 9001:2008 за внедрена система за
управление на качеството или еквивалентен сертификат/документ.
4.3. Списък на лицата, които ще бъдат ангажирани при изпълнение на поръчката, с
описание на частта от поръчката, която ще изпълняват (по образец), придружен с
документи, удостоверяващи тяхната професионална квалификация и професионален опит:
- копия от диплома за завършено образование;
- автобиография, в която следва да е описан професионалният опит на съответното
лице;
- сертификати, удостоверяващи допълнителна професионална квалификация;
- копие от трудова/осигурителна книжка, както и копие от договора/трудов или
граждански/, сключен между него и участника в процедурата.
- декларация от съответното физическо лице, че е съгласно да участва при
изпълнение на дейностите, посочени в техническото предложение на участника (в
свободен текст).
В случай, че участникът е обединение, посочените по-горе документи се
представят от всяко лице, включено в обединението. Минималните изисквания се
прилагат за обединението като цяло.
5. Всеки участник в откритата процедура може да ангажира за участие и
подизпълнители, като посочи вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното
участие в поръчката (по образец). В този случай участникът поема изцяло отговорността
за дейността на подизпълнителя. Подизпълнителят е длъжен да представи декларация –
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съгласие за участие в поръчката в това си качество (по образец). Съответният
подизпълнител следва да се представи документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 от ЗОП и
същият следва да отговаря на изискванията, посочени в чл.47, ал.1, ал. 2 и ал. 5 от Закона
за обществените поръчки.
6. В случаите, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице:
- се представя нотариално заверено копие от договор за учредяване на
обединението, който съдържа и задължение, включените в обединението лица да не се
променят, както и ако обединението бъде избрано за изпълнител, да се регистрира като
юридическо лице;
- документите по чл.56, ал.1, т.1, 3, 4, 5 от ЗОП се представят от всяко лице,
включено в обединението;
7. Декларация от участника и лицата, включени в екипа, че не са изпълнявали
дейности по управление и консултации, свързани с проект „БаЗИС – база за здравноинформационна система”, финансирани по оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси 2007-2013”. Когато участникът е обединение, тази декларация се представя от
всеки един от участниците в обединението (в свободен текст);
8. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в
обществената поръчка.
9. Административни сведения за участника - точен адрес, лице и телефон за
контакти и банкови реквизити на участника (по образец).
10. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника.
Участник в процедурата, който е регистриран или пререгистриран в единния
електронен търговски регистър към Агенцията по вписванията, не е длъжен да представя
някои от описаните по-горе документи, ако те са обявени в търговския регистър или
удостоверяват обстоятелства вписана в Търговския регистър, на основание чл.23, ал.4 от
Закона за търговския регистър.
Плик № 2 с надпис „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
В плика се поставя техническото предложение на участника, съдържащо:
1. Обосновка на повишаване капацитета на институциите в системата на
здравеопазването чрез интегрирането им в национална здравно-информационна система;
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2. Обосновка на повишаване ефективността на системата на здравеопазването,
включително медицинското обслужване чрез въвеждане на нови технологии за
оптимизиране на разходите;
3. Обосновка на повишаване достъпността до здравни услуги чрез осигуряване на
комуникационно-информационен обмен;
4. Обосновка на прилагане на съвременни информационни и комуникационни
технологии за подпомагане на подобряването на качеството и ефективността на здравните
услуги, намаляване на грешките и дублиране на медицинските услуги, намаляване на
административната тежест на процедурите при пациентите, както и в цялата система, за
повишаване на удовлетвореността на гражданите от здравната система и контрола върху
финансирането с публични средства;
5. Обосновка на облекчаване въвеждането на нови здравни услуги и предоставяне на
всички заинтересовани страни на информация и единни механизми за планиране,
прогнозируемост и управление на здравеопазването;
6. Методология за управление изпълнението на поръчката, включваща управление на
риска, ресурси, план-график за изпълнение на поръчката и преки резултати/продукти на
края на всеки етап, процедура за управление на промените и oбучение на служителите от
институциите в системата на министерство на здравеопазването и доставчиците на
здравни услуги за работа със системата.
7. Методология за извършване на цялостен анализ на бизнес-процесите в системата
на здравеопазването и наличните информационни системи и бази данни в институциите,
осъществяващи контрол по предоставянето на здравни услуги, както и анализ на
съществуващите информационни решения, необходимостта от създаване на нови такива и
възможностите за интегрирането им;
8. Методология за създаване на концепция за обща информационна система, обмен на
данни между различните участници, средства за защита от неправомерен достъп и
механизми за защита на личната информация и за изграждане на интегрирана свързаност
на системата с информационните системи на Националната здравно- осигурителна каса,
Националната експертна лекарска комисия и други, за които се установи, че е необходимо
в резултат на извършвания анализ на бизнес процесите;
9. Методология за разработване и/или адаптиране на единни номенклатури и
класификации и въвеждане на основни данни, необходими за функционирането на
системата;
10. Методология за разработване и внедряване на софтуер за единна информационна
система за здравеопазването, включваща модули (функционалности) за наблюдение на
здравния статус на населението, количеството и качеството на предоставяните здравни
услуги, връзка с регистрите, обосновани от цялостния анализ на процесите в
здравеопазването;
Към техническото предложение участника следва да представи:
1. Методология и
индустриалните стандарти;

процеси

за

управление

на

проекти,

отговарящи

на
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2. Методология и процеси за системна интеграция и архитектура на проекти,
отговарящи на индустриалните стандарти;
3. План за управление на проекта, включващ и План–график за изпълнение на
проекта и преки резултати/ продукти на края на всеки етап;
4. Методика за управление на риска;
5. Процедура за управление на промените.
Плик № 3 с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
В плик №3 цената се представя по следния начин:
1. .................................. (словом) лева без ДДС за цялостен анализ на бизнеспроцесите в системата на здравеопазването и наличните информационни системи и бази
данни в институциите, осъществяващи контрол по предоставянето на здравни услуги,
както и анализ и на съществуващите информационни решения, необходимостта от
създаване на нови такива и възможностите за интегрирането им;
2................................... (словом) лева без ДДС за създаване на концепция за обща
информационна система, обмен на данни между различните участници, средства за
защита от неправомерен достъп и механизми за защита на личната информация;
3. .................................. (словом) лева без ДДС за разработване и/или адаптиране на
единни номенклатури и класификации и въвеждане на основни данни, необходими за
функционирането на системата;
4. .................................. (словом) лева без ДДС за разработване и внедряване на
софтуер за единна информационна система за здравеопазването, включваща модули
(функционалности) за наблюдение на здравния статус на населението, количеството и
качеството на предоставяните здравни услуги, модули за връзка със системата на
спешната медицинска помощ, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението
на онкологични заболявания, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението на
психиатрични заболявания и други, обосновани от цялостния анализ на процесите в
здравеопазването;
5. .................................. (словом) лева без ДДС за изграждане на интегрирана
свързаност на системата с информационните системи на Националната здравноосигурителна каса, Националната експертна лекарска комисия и други, за които се
установи, че е необходимо в резултат на извършвания анализ на бизнес процесите;
6. .................................. (словом) лева без ДДС за обучение на служителите от
институциите в системата на Министерството на здравеопазването и на изпълнителите на
медицински услуги за работа със системата.
Обща цена за изпълнение предмета на поръчката в лева без ДДС…..……….……
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………………………………………………………………………………………..….. (словом).
Обща цена за изпълнение предмета на поръчката в лева с включен ДДС………….
………………………………………………………………………………………..….. (словом).
Общата крайна цена за изпълнение на целия предмет на поръчката не следва да
надвишава сумата от 7 200 000 лв. /седем милиона и двеста хиляди/ лева без ДДС, както и
да ненадвишава посочените по-долу суми по дейности, а именно:
1. 700 000 лева без ДДС за цялостен анализ на бизнес-процесите в системата на
здравеопазването и наличните информационни системи и бази данни в институциите,
осъществяващи контрол по предоставянето на здравни услуги, както и анализ и на
съществуващите информационни решения, необходимостта от създаване на нови такива и
възможностите за интегрирането им;
2. 300 000 лева без ДДС за създаване на концепция за обща информационна
система, обмен на данни между различните участници, средства за защита от
неправомерен достъп и механизми за защита на личната информация;
3. 200 000 лева без ДДС за разработване и/или адаптиране на единни номенклатури
и класификации и въвеждане на основни данни, необходими за функционирането на
системата;
4. 5 300 000 лева без ДДС за разработване и внедряване на софтуер за единна
информационна система за здравеопазването, включваща модули (функционалности) за
наблюдение на здравния статус на населението, количеството и качеството на
предоставяните здравни услуги, модули за връзка със системата на спешната медицинска
помощ, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението на онкологични
заболявания, връзка с регистри използвани за превенцията и лечението на психиатрични
заболявания и други, обосновани от цялостния анализ на процесите в здравеопазването;
5. 700 000 лева без ДДС за изграждане на интегрирана свързаност на системата с
информационните системи на Националната здравно-осигурителна каса, Националната
експертна лекарска комисия и други, за които се установи, че е необходимо в резултат на
извършвания анализ на бизнес процесите, както и за обучение на служителите от
институциите в системата на Министерството на здравеопазването и на изпълнителите на
медицински услуги за работа със системата.
Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде
общата цена на офертата.
Ценовото предложение се подписва от законния представител на лицето, което я
подава или от изрично упълномощено от него лице.
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.08
„БаЗИС – база за здравно-информационна система”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Инвестира във вашето бъдеще!
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