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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:433382-2017:TEXT:BG:HTML

България-София: Програмиране и софтуерни консултантски услуги
2017/S 209-433382
Обявление за предварителна информация
Настоящото обявление цели съкращаване на сроковете за получаване на оферти
Услуги
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
Министерство на здравеопазването
000695317
пл. „Света Неделя“ № 5
София
1000
България
Лице за контакт: Румяна Ставрева
Телефон: +359 29301-314
Електронна поща: rstavreva@mh.government.bg
Факс: +359 29301-451
код NUTS: BG411
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.mh.government.bg/bg/
Адрес на профила на купувача: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/
protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplnitel-za-izplnenie-na-dejnost-1-i-dej/
I.2)

Съвместно възлагане

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/predvaritelni-obyavleniya/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4)

Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5)

Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1)
Обхват на обществената поръчка
II.1.1)

Наименование:
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Избор на изпълнител за изпълнение на Дейност № 1 и Дейност № 3 по проект „Доизграждане на
националната здравна информационна система (НЗИС) — етап 1 и етап 2“.
II.1.2)

Основен CPV код
72200000

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Дейност 1: Разработване и внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС
Дейност 3: Развитие и национално внедряване на единен пациентски идентификатор /пин код/ и
интегрирането му със съществуващи системи
Пълна информация за Дейност № 1 и Дейност № 3 които са предмет на възлагане е публикувана в ИСУН
2020, на посочения по-долу линк: http://2020.eufunds.bg/bg/0/0/Project/Details?contractId=WPrKUeV8x1Y
%3D

II.1.5)

Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 450 000.00 BGN

II.1.6)

Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2)

Описание

II.2.1)

Наименование:

II.2.2)

Допълнителни CPV кодове
72200000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG411
Основно място на изпълнение:
Министерство на здравеопазването, гр. София, площад „Света Неделя“ № 5.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
За Дейност 1: В изпълнение на дейността ще бъде извършен анализ, проектиране, разработка и
внедряване на базовата функционалност на ядрото на НЗИС включваща: осигуряване на електронен
здравен запис (ЕЗЗ), електронна рецепта (ЕР), електронно направление (ЕН), подсистема за събиране
на информация от лечебни заведения за болнична помощ (ПСИБ). Дефинирането на потоците на
информация в реално време, свързани с оказваните здравни услуги в страната е в основата на
изграждане и поддържане на ключовите компоненти на електронното здравеопазване — електронното
здравно досие, електронната рецепта, електронно направление.

II.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Експертна оценка / Тежест: 40 %
Критерий за качество - Име: Професионална компетентност на персонала / Тежест: 40 %
Цена - Тежест: 20 %

II.2.6)

Прогнозна стойност

II.2.7)

Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 31/12/2018

II.2.10)

Информация относно вариантите
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II.2.11)

Информация относно опциите

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: да
Идентификация на проекта: ДБФП № BG05SFOP001-1.002-0007-C01 от 21.03.2017 г., проект
„Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) — етап 1 и етап 2“ по
Оперативна програма „Добро управление“.

II.2.14)

Допълнителна информация
За Дейност 3: Създаването на НЗИС предполага интегрирането на множество подсистеми на различни
доставчици работещи като единна система. За да се осигури възможността за използването на НЗИС
като единна система, е необходимо да се реализира общ механизъм за идентификация на пациентите.
Продължава в Раздел VI.3) Допълнителна информация.

II.3)

Прогнозна дата за публикуване на обявление за поръчка:
06/12/2017

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1)
Условия за участие
III.1.1)

Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри

III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

III.1.3)

Технически и професионални възможности

III.1.5)

Информация относно запазени поръчки

III.2)

Условия във връзка с поръчката

III.2.1)

Информация относно определена професия

III.2.2)

Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3)

Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1)
Описание
IV.1.3)

Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6)

Информация относно електронния търг

IV.1.8)

Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2)

Административна информация

IV.2.5)

Предвидена дата за началото на процедурите по възлагане:
06/12/2017

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.2)
Информация относно електронното възлагане
VI.3)

Допълнителна информация:
Продължение към Дейност 3: Пациентът получава уникален идентификатор, който се използва за
идентифицирането му в системата на здравеопазването, като целта е: — да се създаде основа за
непротиворечива и акуратна обмяна на информация в системата на здравеопазването; да се избегне
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двусмислието в получаваната и предавана информация; да се предостави възможност за обхватен и
пълен поглед върху даден пациент; да се създаде единен подход за идентификация на пациентите.
VI.4)

Процедури по обжалване

VI.4.1)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон: +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Факс: +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2)

Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 — дневен срок от изтичането
на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП-срещу решението за откриване на процедура и/или решението за
одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/10/2017
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