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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ДО
"ИНФОМЕД" ЕООД,
бул. "Акад. Иван Гешов" 2Е,
Бизнес Център "Сердика", сграда 1, ет. 3, 
гр. София

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без обявление 
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 90 ал.1, т. 3 от ЗОП и във връзка с Решение № РД-03-75 от 25.08.2015г. 
на Изпълнителния директор за откриване на процедура на договаряне без обявление за 
възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на резервни части, ремонт и пускане в 
експлоатация на видеогастроскоп „OLYMPUS” модел GIF Н 180, сериен № 2807569, намиращ 
се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД",

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 28.08.2015г. от 
11.00 часа в Заседателната зала на изпълнителния директор.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 90, ал.1, т. 3 от ЗОП.

Моля, в срок до 27.08.2015г. до 16.00 часа да представите в сектор Договори и договорни 
партньори вашата оферта.

I. Съдържание на офертата:
1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника;
2. Копие от документа за регистрация или ЕИК;
3. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП;
4. Оторизационно писмо от производителя „OLYMPUS” за извършване на ремонт, 

сервизна поддръжка и доставка на резервни части;
5. Ценово предложение, включващо:

- цена на резервните части;
- срок на доставка;
- гаранционни срокове на резервните части и извършения ремонт.
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II. Количество/обем на поръчката:

Поръчката включва доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на 
видеогастроскоп „OLYMPUS” модел GIF Н 180, сериен № 2807569.

Прогнозната стойност на поръчката 30 000,00 лв.. без ДДС. Средствата ще се осигурят от 
приходи по договор с НЗОК.

Ш .Валидност на предложението:

30 /тридесет/ дни, считано от датата на подаването му.

Регламент за провеждане на договарянето:

1 .Договарянето ще се извършва с лице, представляващо кандидата или изрично 
упълномощено от него лице с права да взема решения и да поема анганжименти за 
кандидата.
2.На договаряне подлежат клаузите от договора, касаещи цената, срока на доставка на 
резервните части и извършване на ремонта и начина на плащане.
3.Договарянето ще се извърши чрез един кръг от преговори 
отразят в протокол.

Приложение:
1. Проект на договор.

Изпълнителен директор:

ще се

/доц.д-р Григорий Иванов Неделков, дм/


