
ЦЕНОВО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  

по чл. 39, ал. 3, т. 2  от ППЗОП  

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на приложни 

програмни продукти, изграждащи болничната информационна система  

на „УСБАЛО” ЕАД 

 

От ....................................................................................................................... 

 (наименование на участника) 

Представляван  от .................................................................................................... 

 (три имена) 

в качеството му на ................................................................................................. 

(длъжност) 

с ЕИК/друга индивидуализация на участника: .................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на обществена 

поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за осигуряване на абонаментна поддръжка на 

приложни програмни продукти, изграждащи болничната информационна система на 

„Университетска специализирана болница за активно лечение по онкология” ЕАД“: 

1. Единични цени за абонаментна поддръжка на инсталираните програмни продукти: 

 

     Наименование на продукта   Брой работни места 

 

Единична цена 

в лева за месец 

    Начин на формиране 

 на единичната цена 

Гама КОДМАСТЕР 145   

Гама КАЛК 3   

Гама КОНТ 8   

Гама МУЛТИЛАБ 25   

Гама WEB 1   

     Гама МУЛТИЛАБ-КААВ 13   

Гама СТОР 25   

 Гама СТОР-верификация 1   

Гама ДИЕТИ 2   

 

2. Абонаментно възнаграждение за абонаментна поддръжка на инсталираните програмни 

продукти, предмет на договора:  

2.1.  За 1 месец  - ......................... без вкл. ДДС и ............................. с вкл. ДДС; 

2.2.  За 24 месеца - ......................... без вкл. ДДС и ............................. с вкл. ДДС; 

 

3. Единични цени за предоставяне на допълнителни услуги по заявка на Възложителя за 

продуктите на Гама Консулт в размер на общо до 800 човекочаса (но не повече от 35 часа 

месечно), от които до 400 човекочаса за ниво софтуерен специалист и до 400 човекочаса за ниво 

програмист:  

Специалист Цена в за човекочас 

без вкл. ДДС с вкл. ДДС 



Софтуерен специалист   

Програмист   

 

4. Максимален размер на възнаграждение за услугите по предходната т. 3: ………лева без 

включен ДДС и ………. лева с включен ДДС. 

5. Единични цени за лицензи за всеки модул на програмните продукти, предмет на договора 

- Гама КОДМАСТЕР, Гама КАЛК, Гама КОНТ, Гама МУЛТИЛАБ, Гама МУЛТИЛАБ-КААВ, 

Гама МУЛТИЛАБ-WEB, Гама СТОР, Гама ДИЕТИ и Гама СТОР-ВЕРИФИКАЦИЯ, поотделно: 

 

Лицензии - брой Единична цена без вкл. ДДС      Единична цена с вкл. ДДС 

1   

от 2 до 5   

от 6 до 10   

от 11 до 20   

от 21 до 30   

от 31 до 40   

 

6. Максимален размер на възнаграждение за услугите по предходната т. 5: ……… лева без 

включен ДДС и ………. лева с включен ДДС. 

 

7. Декларираме, че срокът на валидност на настоящото предложение е 90 [деветдесет] 

календарни дни, считано от 26.08.2019 г. 

 

Опис на приложенията към настоящото предложение за изпълнение на поръчката: 

..............................[в случай, че  участника представя такива] 

 

 

 

Дата: ..............................                 Подпис и печат: ................................ 

                                           (име и фамилия) 

 

 

 


