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За работата на комисията, назначена със Заповед №-РД-02- 
138/23.03.2016 г. на Изпълнителния директор за провеждане на договаряне 
между УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ"ЕАД и фирма "ИНФОМЕД" 
ЕООД за доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на 
ехоендоскопски апарат „OLYMPUS” модел GF-UCT 180, сериен № 
1110281, намиращ се в Клиника по гастроентерология на УМБАЛ "Царица 
Йоанна - ИСУЛ "ЕАД.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал.1, т. т. 3 от ЗОП с 
Решение № РД-03-19/15.03.2016 г. на Изпълнителния директор за 
откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на 
обществена поръчка.

От страна на УМБАЛДДарица Йоанна-ИСУЛ"ЕАД на договарянето 
присъстваха проф. д-р Борислав Владимиров, д-р Пламен Пенчев, Йончо 
Йончев, Владимир Вълков и Румяна Доганова.

От страна на поканения участник ’’ИНФОМЕД” ЕООД на 
договарянето присъства г-н Пламен Христов -  упълномощен 
представител.

Страните се договориха за следното:

L Предмет на договора - доставка на резервни части, ремонт и пускане в 
експлоатация на ехоендоскопски апарат „OLYMPUS” модел GF-UCT 180, 
сериен № 1110281, намиращ се в Клиника по гастроентерология на 
УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД.

II. Цена -  След провеждане на договарянето страните постигнаха крайна 
цена за доставка на резервните части, ремонта и пускане в експлоатация 
на ехоендоскопския апарат 65 500,00 лв. без ДДС, и 78 600,00 лв. с ДДС.

III. Начин на плащане - Страните се договориха плащането да се 
извърши по следната схема:
020% - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
080 % - разсрочено, на три равни месечни вноски, платими след доставка 
на резервните части, ремонта и пускане в експлоатация на 
ехоендоскопския апарат и подписване на приемо-предавателен протокол.

IV. Срок за извършване на ремонта -  15 календарни дни, считано от 
датата на подписване на договора.



V. Гаранционни срокове:
0 гаранционен срок на ремонта - 6 /шест/ месеца;
0 гаранционен срок на вложените резервни части - 6 /шест/ месеца;

Страните се договориха при подписване на договора да не се 
представя гаранция за изпълнение на договора.

Комисията предлага на Възложителя да сключи договор за доставка 
доставка на резервни части, ремонт и пускане в експлоатация на 
ехоендоскопски апарат „OLYMPUS” модел GF-UCT 180, сериен № 
1110281 с фирма "ИНФОМЕД" ЕООД при договорените условия.

С това Комисията приключи работата си и на основание чл. 72, ал.2 от 
ЗОП, предава протокола и доклада от работата си ведно с цялата 
документация на Възложителя на ДД.03.2016г. за постановяване на 
решение по чл.73 0,7 1 пгг

Председател:

Членове:


