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Днес, 22.12.2015г. в заседателната зала на изпълнителния директор се проведе 
процедура на договаряне между УМБАЛ„Царица Йоанна -  ИСУЛМЕАД и фирма 
„Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън” ЕООД за доставка и монтаж на един брой 
стереоскопичен наблюдател за доокомплектоване на операционен микроскоп марка 
„HAAG-STREIT SURGICAL”, модел HS Hi-R700XY, намиращ се в Клиника по УНГ 
болести на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”ЕАД.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал.1, т. 3 от ЗОП е Решение № РД-03- 
100/17.12.2015г. на Изпълнителния директор за откриване на процедура на договаряне 
без обявление за възлагане на обществена поръчка.

От страна на УМБАЛ„Царица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД на договарянето присъстваха г- 
н Вълков, проф. Попова, д-р Стоянов, г-жа Доганова и г-н Йончев, назначени със 
Заповед № 643/22.12.2015г. на изпълнителния директор. От страна на поканения 
участник „Интернешънъл Медикъл Дистрибюшън” ЕООД на договарянето присъства 
управителя г-н Тодор Карагогов.

Проверката за съответствие на представените документи с изискванията на ЗОП, 
и предварително обявените условия на Възложителя показа, че офертата на 

участника отговаря на изискванията на ЗОП и на всички предварително обявени 
условия на Възложителя. Мотивирана ог това обстоятелство, комисията допуска 
участника до договаряне на клаузите от договора, касаещи цената, срока за изпълнение, 
гаранционните срокове и начина на плащане.

Договарянето се извърши чрез един кръг от преговори, като страните се договориха 
за следното:
I. Предмет на договора “Доставка и монтаж на един брой стереоскопичен наблюдател 

за доокомплектоване на операционен микроскоп марка „HAAG-STREIT SURGICAL”, 
модел HS Hi-R700XY, намиращ се в Клиника по УНГ болести на УМБАЛ „Царица 
Йоанна - ИСУЛ”ЕАД”.
II. Срок на договора -  10 работни дни, считано от датата на подписването му.
III. Цена -  офертната цена на предлагания стереоскопичен наблюдател е 14 980,00 лв. 
без ДДС. След провеждане на договарянето договорената цена е 14 000,00 лв. без ДДС 
и 16 800,00 лв. е ДДС.
IV. Начин на плащане - 100% - в петдневен срок след доставка и монтаж на 
стереоскопичния наблюдател, пускане в експлоатация и подписване на приемо- 
предавателен протокол.
V.Гаранционният срок на предлагания стереоскопичен наблюдател е до 23.09.2017г.
В рамките на гаранционния срок сервизната дейност ще бъде извършвана при 
следните условия:

- срок за констатиране и изясняване характера на првррдата %.48часа;
- срок за отстраняване на повредата -  5 дни.

Страните се договориха при подписване на договора да не се представя гаранция за
изпълнение на договора. /  'Ц' д
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