
Приложение №1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН
Приемо-предавателен протокол

за приемане на изпълнението по договор с предмет :
„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на компресор

(включително всички необходими материали и услуги) за подмяна на дефектирал
компресор в централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в

административната сграда на ТП на НОИ – Шумен“

 Днес .........201.. г. между ТП на НОИ – Шумен, бул.”Симеон Велики” № 60, БУЛСТАТ
1210825210231 – Възложител по договор № 1005-27-4/19.02.2019г. с предмет : 
„Доставка,  монтаж,  въвеждане  в  експлоатация  и  гаранционна  поддръжка  на  компресор
(включително всички необходими материали и услуги) за подмяна на дефектирал компресор
в  централната  климатична  инсталация  с  водоохлаждащ  ефект,  монтирана  в
административната сграда на ТП на НОИ – Шумен“,

и "ИМПУЛС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Владайско
Въстание”  № 65 и  ЕИК 127507833 –  Изпълнител  по договор №  1005-27-4/19.02.2019г.  с
предмет : 

 „Доставка,  монтаж,  въвеждане  в  експлоатация  и  гаранционна  поддръжка  на
компресор (включително всички необходими материали и услуги) за подмяна на дефектирал
компресор  в  централната  климатична  инсталация  с  водоохлаждащ  ефект,  монтирана  в
административната  сграда  на  ТП  на  НОИ  –  Шумен“,  се  състави  настоящия  Приемо-
предавателен  протокол  на  основание  чл.  22  от  посочения  договор  за  приемане  на
изпълнението по договора.

1. Изпълнени към датата на съставяне на протокола, както следва:
       Доставка на компресор, марка ……………………., модел …………………..

Компресора е в опаковка, изключваща повреждане от механични удари или атмосферни
условия, по време на транспорт или товаро- разтоварни работи и да е придружен с:

-  декларация за съответствие,  издадена в съответствие с нормативните уредби в  Ре-
публика България и ЕС;

- копие на документ доказващ, че производителят на компресора има въведена система
за управление на качеството и притежава валиден сертификат според изискванията на ISO
9001:2008 или еквивалентен.

- инструкция за монтаж, изпитвания за въвеждане в експлоатация, поддръжка и експ-
лоатация;

- сертификат за произход;
- паспорт на техниката;
-  протоколи  от  лабораторни  изпитвания  от  производителя,  доказващи  годността  за

експлоатация;
- гаранционна карта и/или сервизна книжка с гаранционен срок не по-малък от 12 (два-

надесет) месеца, предоставен от изпълнителя.
- пълен монтажен комплект крепежи и др.;
      Монтаж на компресора на ………………………………………………………………...

       72 часова проба от ……………………………….. до …………………………………...

       Въведен в експлоатация от ………………………………..   
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2. Съгласно      чл. 23 от договора, изпълнението по т. 1 от настоящия протокол : 
         се приема без забележки         /         не се приема, със следните забележки:

Забележки на Възложителя:
................................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Срок за отстраняване на  несъответствията  в  изпълнението  (в  случаите,  когато това  е

възможно и необходимо) :  ........................................................................................................................

Настоящият протокол се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от
страните.

за "ИМПУЛС" ЕООД: ......                                                          за ТП на НОИ – Шумен  : ...........
..................................,                                                           ................................,  ...............................
.....................................                                                           в  отдел „Административен“

                                                                                 при ТП на НОИ – Шумен
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