Д О К Л А Д
За работата на комисията, назначена със Заповед № 527 от 03.11.2014 г. на
изпълнителния директор за провеждане на договаряне между УМБАЛ „Царица
Йоанна - ИСУЛ"ЕАД и фирма "С&Т България"ЕООД за доставка на управляващ
компютър за Ехограф IE 33, производство на Philips Healthcare, намиращ се в
Клиника по кардиология на УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ "ЕАД, монтаж и
пускане в експлоатация на апарата.
От страна на "С &Т България" ЕООД на договарянето присъства упълномощения
представител на "С &Т България" ЕООД Петър Кънчев Кънчев - Пълномощно №
14А23М/30.10.2014 г.
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.
Страните се договориха за следното:
I. Предмет на договора е доставка на управляващ компютър за Ехограф IE 33,
произведен от „Philips Healthcare", монтаж и въвеждане в експлоатация на апарата.
II. Срок за изпълнение на поръчката, в т.ч. доставка, монтаж и пускане в
експлоатация - 5 /пет/ дни.
III. Цена - офертна цена на управляващия компютър - 9090,00 лв.без ДДС или
10 908,00 лв. с ДДС. Преговорите не доведоха до промяна на оферираната от
участника цена и се прие цената от 9090,00лв. без ДДС или 10 908,00 лв. с ДДС.
IV. Начин на плащане:
- 1 0 0 % - до 5 /пет/ дни след въвеждане в експлоатация на ехографския апарат,
подписване на приемно-предавателен протокол и представяне на фактура- оригинал.
V. Гаранционен срок на управляващия компютър и извършения ремонт, считано от
датата на пускане в експлоатация на апарата - 6 /шест/ месеца.
Комисията
предлага на Възложителя
България "ЕООД при договорените условия.
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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
за постановяване на решение по чл.73 ал.1 от
ЗОП.
Председател:
д-р Н. Спасов.
Членове:
д-р Р. Илиева
Й. Йончев
В.Иванова
Я. Михайло,
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