
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” – АД  ГР. МОНТАНА 
п.код 3400 ул.”Сирма войвода” №4 

e-mail:mbalmont@net-surf.net 

тел.096 /305150   fax 096 /307554     
                                                     
изх.№ 1256 

 28 септември  2016 г.                                       

                                                                            

П О К А Н А  

 ПО ЧЛ.191, АЛ.1, Т.1 ОТ ЗОП                    ДО 

1. «Дигитех» ООД гр.София 
                                                           бул.»Цар Борис ІІІ» 136  тел./факс 02 9740147 

2. «Давид Холдинг» АД гр.Казанлък 
                                                            ул.Стара река» 2 тел./факс 0431 62253 

3. ЕТ «Писофт-Петьо Живков-

Гълъбина Иванова» гр.Монтана 
Тел.: 096 310052 

4. «Нисет- Медицински системи» ЕООД 

гр.Пловдив, бул.»Ал.Стамболийски» 

106,ет.1 тел: 032 693878; 032 694369 

5. «Дейтасист» ООД гр.Монтана 
ул.»Стамен Илиев» 6 

              

  УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН  / ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,  

 

Във връзка с обявената в профила на купувача на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр.Монтана на 10.09.2016 г. обществена поръчка на стойност 

по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет  „Абонаментно обслужване и поддръжка на 

софтуерни продукти, ползвани от МБАЛ "Д-р Стамен Илиев"АД гр.Монтана”, 

обособена в осем позиции, 

ВИ ОТПРАВЯМ ПОКАНА за представяне на оферта, с цел 

определяне на изпълнител на следните обособени позиции:  

Обособена позиция № 4:   ТЕЛК  – 2 бр. 

Обособена позиция № 5:   АРХИМЕД – 3 бр. 

Обособена позиция № 6: 1. Бизнес навигатор – фактуриране -1 бр. 

                                 2.Бизнес навигатор – склад - 1 бр. 

Обособена позиция № 7: Нисет лаб – 1 бр. 

Обособена позиция № 8: Софтуерна поддръжка на сайт mbalmontana.com 

 
I. Изисквания за изпълнение 

1. Изпълнителят трябва да извършва абонаментна поддръжка по Обособени позиции с номера 

от 4 до 7  и консултиране по съответните програмни продукти (собственост на Изпълнителя), 

за които Възложителят е придобил лицензни права за ползване. 



___________________________________________________________________________________________________________ 

 

Абонаментната поддръжка включва: Консултации с цел методическа помощ по 

текущата работа и по проблеми, касаещи технологията на ползване на съответните програмни 

продукти. 

Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 

програмни грешки (BUGS). 

Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмния продукт 

направени съответно промените в нормативната уредба или по друга причина без 

допълнително заплащане. 

Организиране на архив на базата данни и предоставените програмни продукти на 

Възложителя. 

Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на експлоатация 

на програмните продукти. 

Предоставяне на версии, включващи допълнения във функционалността, непроизтичащи 

 от промени в нормативната уредба. 

 

2. Изпълнителят трябва да извършва абонаментна поддръжка по Обособена позиция № 8 на 

уеб сайт с име http://www.mbalmontana.com/.  

Абонаментната поддръжка включва: Публикуване на предоставената от Възложителя 

информация не по-късно от 2 часа от получаването. 

Следене на правилната работа на сайта и осигуряване на добра интернет свързаност. 

Осигуряване на подходящо дисково пространство за разположение на всички файлове и 

база данни. 

Следене за всякакви възникнали потенциални проблеми с работата на сайта (бъгове, 

атаки, разпадане на връзки и т. нат.), както и готовност за бързото им отстраняване. 

Периодично правене на резервни копия на сайта. 

Подновяване на компонентите (библиотеките) и тяхното адекватно интегриране. 

При необходимост корекции по дизайна или функционалността на уеб сайта. 

Следене и подмяна на определени секции от кода на сайта при обновяване (ъпгрейд) на 

използваните програмни версии и спиране от употреба на остарелите такива. 

II. Техническии възможности 

1. Участникът следва да посочи техническите лица, които ще изпълняват услугите, обект 

на поръчката, включително на тези отговарящи за контрола на качеството. 

2. Участникът трябва да посочи образованието, професионалната квалификация и 

професионалния си опит на ръководните си служители, включително на лицата, които 

отговарят за извършване на услугите, предмет на поръчката. 

3. Участникът следва да има сертификат (или еквивалентен документ) за преминат курс 

на обучение по съответните програми. 

 

• Имате възможност да подадете оферта както за една обособена 

позиция, така и за всички. 

• Срок за подаване на офертите: 30.09.2016 г. 

• Проекта на договора е публикуван в профила на купувача на МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев” Ад гр.Монтана 

 

• ЗА КОНТАКТИ: 0888 295577 – Б.Борисов; 0888 508678 – инж.Д.Ангелов 

 

 

                                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР: подпис и печат 

Д-Р  Т.  ТОДОРОВ 


