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За работата на комисията, назначена със Заповед №-РД-02- 
143/24.03.2016 г. на Изпълнителния директор за провеждане на договаряне 
между УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ"ЕАД и фирма „С & Т България” 
ЕООД за доставка на секторен кардиологичен трансдюсер S4-2 за 
ултразвуков диагностичен апарат ехокардиограф Philips модел HD7, 
производство на Philips Healthcare, намиращ се в Клиника по кардиология 
на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал.1, т. 3 от ЗОП с 
Решение № РД-03-21/18.03.2016 г. 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 д-р Ангелина Боризанова, д-р Тонка Куртева, Йончо Йончев, 
Владимир Вълков и Румяна Доганова, назначени със Заповед №-РД-02- 
143/24.03.2016 г. на изпълнителния директор.

Ог страна на поканения участник „С & Т Бьлгария”ЕООД на 
договарянето присъства единият от управителите - г-н Васил Минев.

Страните се договориха за следното:

I. Предмет на договора-доставка на секторен кардиологичен трансдюсер 
S4-2 за ултразвуков диагностичен апарат ехокардиограф Philips модел 
HD7, проиизводство на Philips Healthcare.

II. Цена -  Прогнозната стойност на поръчката е 10 000,00 лв. без ДДС, а 
офертната цена е 8 180,00 лв. без ДДС. След провеждане на договарянето 
страните постигнаха понижение на цената с 5%, така, че крайната цена за 
доставка на трансдюсер S4-2 е 7771,00 лв. без ДДС, и 9 325,20 лв. с ДДС.

III. Начин на плащане - Страните се договориха плащането да се 
извърши по следната схема:
050 % - авансово, в петдневен срок след подписване на договора;
050 % - платими след доставка на трансдюсер S4-2 и подписване на 
приемо-предавателен протокол.



IV. Срок за доставка на секторен кардиологичен грансдюсер S4-2 и 
извършване на ремонта -  5 календарни дни, считано от датата на 
подписване на договора.

V. Гаранционен срок: Оферираният гаранционен срок на вложените 
резервни части е 3 месеца. След проведените преговори страните 
постигнаха договореност за гаранционен срок на секторния 
кардиологичен грансдюсер S4-2 12 месеца, считано от подписване на 
приемо-предавателния протокол.

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 на 
секторен кардиологичен трансдюсер S4-2 за ултразвуков диагностичен 
апарат ехокардиограф Philips модел HD7, проиизводство на Philips 
Healthcare с фирма „С & Т България”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 3.L03.2016r. за постановяване на 
решение по чл.73 ал.1 от ЗОП.

Председател: Румяна Доганова

Членове: 1. д-р Боризанова
2. д-р Куртева ...

3. Йончо Йончев .
4. Владимир Вълков ....
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