
П Р О Т О К О Л

Днес, 12.04.2016г. от 12:00 часа в заседателната зала на изпълнителния директор 
се проведе процедура на договаряне между УМ БАЛ,, Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД и 
фирма „АДИТУСГЕООД за доставка на инструментални модули и принадлежности за 
надграждане на видеоендоскопска система модел ..МА КС HP Ендоскопия", 
производство Германия за Отделение по урология с извършване на специфична 
дейност по андрологияна на УМБАЛЛДарица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД.

Процедурата е открита на основание чл. 90 ал. 1, т. 6 от ЗОП с Решение № РД-03- 
33/08.04.2016 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 
проф. Узунова, доц. Владимиров, Йончо Йончев, Владимир Вълков и Румяна Доганова, 
назначени със Заповед № -РД-02-180/12.04.2016 г. на изпълнителния директор.

От страна на поканения участник „АДИТУС”ЕООД на договарянето присъства 
управителя - г-н Петьо Петков.

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 от това обстоятелство, комисията допуска участника до 
договаряне на клаузите от договора, касаещи цената, срокът за изпълнение и начина на 
плащане.

Договарянето се извърши чрез един кръг от преговори, като страните се 
договориха за следното:

I. Предмет на договора: „Доставка на инструментални модули и принадлежности за 
надграждане на видеоендоскопска система модел „МАКСЕР Ендоскопия", 
производство Германия за Отделение по урология с извършване на специфична 
дейност по андрология съгласно приложена спецификация” .

II. Цена: Прогнозната стойност на поръчката е 25 000,00 лв. без ДДС. а офертната цена 
е 16 666,67лв. без ДДС, и 20 000,00 лв. с ДДС, разпределени както следва:

0 CCD камера Махег 2500 HD водозатцитена, окомплектована с ПО адаптер -  
11666,67 лв. без ДДС и 14 000,00 лв. с ДДС;

0 Специзлизирана подвижна количка Махег за модулите на ендоскопската 
система. Подвижно рамо към количката за монитора, с VESA 75/100R приспособление 
-  2000,00 лв. без ДДС и 2 400,00 лв. с ДДС;

0 32" цветен HD медицински монитор Махег -  3000,00 лв. без ДДС и 3 600,00 
лв. с ДДС.

Офертната цена на участника е значително по-ниска от прогнозната стойност на 
поръчката, и по тази причина страните не успяха да постигнат договореност за 
намаляването и.

Страните се договориха фирма „Адитус”ЕООД да достави като бонус към 
офертата уретротом с принадлежности на стойност от 7 200,00 лв. с ДДС. Срокът за 
доставка уретротома с принадлежности е до три месеца. Условията на доставката и 
гаранционните срокове на уретротома и принадлежностите към него са предмет на 
отделен договор, който страните ще сключат.



III. Начин на плащане:
Страните се договориха плащането да се извърши разсрочено, на 6 (шест) равни 
месечни вноски, след доставка на инструменталните модули и принадлежности за 
надграждане на видеоендоскопската система и подписване на приемо-предавателен 
протокол.

IV. Срок за доставка:
Страните се договориха доставката на инструменталните модули и принадлежности за 
надграждане на видеоендосконската система да се извърши 5 (пет) дни след 
подписване на договора.

V. Гаранционен срок:
След проведените преговори страните постигнаха договореност гаранционния срок на
инструменталните модули и принадлежности за надграждане на видеоендоскопската 
система да бъде 12 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния 
протокол.

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