
Приложение №2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ШУМЕН
Окончателен Приемо-предавателен протокол

за приемане на доставката, монтажа и  въвеждането в експлоатация на компресор в
централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в административната

сграда на ТП на НОИ – Шумен, 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.  25 от посочения договор за предаването и
приемането  на  доставката,  монтажа  и  въвеждането  в  експлоатация  на  компресор  в
централната климатична инсталация с водоохлаждащ ефект, монтирана в административната
сграда на ТП на НОИ – Шумен.

Съгласно      чл. 26 от договора,  доставката, монтажа и  въвеждането в експлоатация на
компресор  в  централната  климатична  инсталация  с  водоохлаждащ  ефект,  монтирана  в
административната сграда на ТП на НОИ – Шумен: 
         се приема без забележки           /         приема се с установено несъответствие :
................................................................................................................................................................

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

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

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

Съгласно       чл. 26 от договора, частта на пълното изпълнение на предмета на договора
се определя на: ……………………………………………………………………………………….

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

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

                                                                                 при ТП на НОИ – Шумен

9700, гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 60, тел.: +35954855801, факс: +35954855840, shumen@nssi.bg


