
Приложение № 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН

П Р И Е М А Т Е Л Н О - П Р Е Д А В А Т Е Л Е Н      П Р О Т О К О Л

за приемане доставката и монтажа

на офис обзавеждане 

по Договор № 1005-27-17 / 28.08.2017 г.

Днес  .............2017 г.  между  ТП  на  НОИ  -  Шумен,  бул.”Симеон  Велики”  №  60,
БУЛСТАТ  1210825210231  и  ЕТ „Мира  2000  -  Петя  Явашева“,  със  седалище  и  адрес  на
управление: гр. Каварна, ул."ДОБРОТИЦА" № 33, вх. В, ет. 5, ап. 15 и ЕИК 124527574, ИН
по ЗДДС BG 124527574,

се състави настоящия предавателно-приемателен протокол за приемане доставката  и
монтажа на офис обзавеждане.

В изпълнение на договора, изпълнителя е доставил и монтирал както следва:
1.  Гардероб  за  дрехи  със  следните  характеристики:  черен  със  светло  сива  врата,

огледало  с размери: ширина 370 мм. и височина 530 мм.,  закачалка от метален напречен
профил,  делител-хоризонтален  рафт  на  330  мм.  от  пода,  дължина:  430  мм.,
ширина/дълбочина: 445 мм., височина: 1950 мм.,  - ............ броя.

2.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:  черна,  дължина:  500  мм.,
ширина/дълбочина: 600 мм., височина: 400 мм., - ............ броя.

3.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:  черна,  дължина:  930  мм.,
ширина/дълбочина: 430 мм., височина: 450 мм., - ............ броя.

4.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:  черна,  дължина:860  мм.,
ширина/дълбочина: 430 мм., височина: 430 мм., - ............ броя.

5.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:   черна,  дължина:1295  мм.,
ширина/дълбочина:  425 мм., височина:  455 мм.,  вертикален  делител  по  средата  -  ............
броя.

6.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:  черна,  дължина:  860  мм.,
ширина/дълбочина: 435 мм., височина: 430 мм. - ............ броя.

7.  Надстройка  на  секция  със  следните  характеристики:   черна,  дължина:  805 мм.,
ширина/дълбочина: 400 мм., височина: 395 мм. - ............ броя.

8. Плот със следните характеристики: дължина: 885 мм., ширина: 365 мм., височина: 18
мм. - ............ броя.

9. Секционен шкаф с 1 (една) врата със следните характеристики :  дължина: 500 мм.,
ширина/дълбочина: 430 мм., височина 1950 мм., минимум 5 (пет) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове - през 32 мм.
- ............ броя.

10. Секционен шкаф с 2 (две) врати със следните характеристики :  дължина:  800 мм.,
ширина/дълбочина: 450 мм., височина  2000 мм., минимум 5 (пет) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове - през 32 мм.
- ............ броя.

11. Секционен шкаф с 1 (една) врата със следните характеристики : дължина: 600 мм.,
ширина/дълбочина: 450 мм., височина 2000 мм., минимум 5 (пет) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове - през 32 мм.
-  ............ броя.

12. Секционен шкаф с 2 (две) врати със следните характеристики : дължина: 1200 мм.,
ширина/дълбочина: 430 мм., височина  1950 мм., минимум 5 (пет) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове -  през 32
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мм. , вертикален делител по средата - ............ броя.
13. Секционен шкаф с 2 (две) врати със следните характеристики :  дължина:  860 мм.,

ширина/дълбочина: 430 мм., височина  1950 мм., минимум 5 (пет) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове -  през 32
мм. , вертикален делител по средата - ............ броя.

14. Секционен шкаф с 2 (две) врати със следните характеристики :  дължина:  800 мм.,
ширина/дълбочина:  600 мм., височина 2400 мм., минимум 6 (шест) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове - през 32 мм.
- ............ броя.

15.  Секционен  шкаф  без врати със  следните  характеристики  :  дължина:  800  мм.,
ширина/дълбочина: 400 мм., височина  1220 мм., минимум 3 (три) на брой работни рафта,
възможност за произволно регулиране на височината между отделните рафтове - през 32 мм.
-  ............ броя.

Посоченото на офис обзавеждане :
           отговаря изцяло на техническите спецификации от документацията за участие в
процедурата.

         не  отговаря  на  техническите  спецификации  от  документацията  за  участие  в
процедурата, в частта : 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Дефекти по посоченото офис обзавеждане  в следствие на монтажа:

      Няма визуални дефекти по посоченото офис обзавеждане  в следствие на монтажа. 

      Има визуални дефекти по посоченото офис обзавеждане  в следствие на монтажа, в
частта : 
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................
Съгласно чл. 19 от договора, доставката и монтажа на посоченото на офис обзавеждане :

         се приемат без забележки           /         не се приемат, със следните забележки:
................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Настоящият  протокол  се  състави  в  два  еднообразни  екземпляра,  по  един  за  всяка
страна.
За ......................................................... : .....................                  за ТП на НОИ - Шумен  : ...........
........................................................,                                              ........................................................,
.........................в                                                                            ........................................................,
…..........                                                                                                      при  ТП на НОИ - Шумен
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