Образец № 5
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Днес, .........................2019 г. в гр. Сливен, на основание Глава двадесет и шеста, чл. 194, ал.
1, във връзка с чл. 187 и чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки, подписаните от една
страна:
Община Сливен, със седалище и адрес на управление: гр. Сливен, бул. „Цар Освободител”
1, ЕИК 000590654, ЕИК по ДДС BG000590654, представлявана от …………… – ……………… на
Община Сливен, определен със Заповед № ………... на Кмета на Община Сливен и
…………………. – ………….. дирекция „Счетоводство и контрол”, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и от друга страна
...................................................., ЕИК ............................, ДДС № ................., със седалище и
адрес
на
управление
............................................................,
представлявано
от
.........................................................................................................................., наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ,
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да изпълни обществена поръчка с
предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна
подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие и предоставяне на
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”, съгласно Техническите
спецификации на Възложителя, Общите условия на Изпълнителя за взаимоотношения с крайните
потребители, съгласувани с Комисията за регулиране на съобщенията и Техническото предложение
на Изпълнителя, представляващи неразделна част към договора и тези договорни условия.
(2) Фиксираните телефонни услуги POTS и ISDN се предоставят и поддържат в
съответствие с настоящия договор, и в съответствие с общите условия на Изпълнителя по
отношение на фиксирани телефонни услуги.
(3) Конкретните вид, количество и опции на фиксираните телефонни услуги POTS и ISDN,
са посочени в Техническите спецификации на Възложителя и Техническото предложение на
Изпълнителя.
(4) Изпълнителят е длъжен да предостави фиксираните телефонни услуги POTS и ISDN, в
съответствие с техническите изисквания на Възложителя.
(5) Изпълнителят изгражда и предоставя фиксираните телефонни услуги POTS и ISDN в
срок до 7 работни дни от получаване на заявка от Възложителя;
(6) Началната дата на предоставяне на всяка от фиксираните телефонни услуги POTS и
ISDN се удостоверява с подписване на констативен протокол от представители на страните.
(7) Възложителят има право да заявява, според нуждите си, промени в предоставяните
фиксирани телефонни услуги POTS и ISDN или допълнителни услуги.
(8) Изпълнителят следва в срок до 7 (седем) работни дни сред получаване на заявката, да
уведоми Възложителя за наличието на техническа възможност и срока за предоставяне на
допълнителната услуга.
(9) В случай, че има техническа възможност за предоставяне на услугите и предложените за
това срокове са приемливи за Възложителя, страните подписват протокол, в който се определя
заявената услуга и началната дата за предоставянето й. Действителната начална дата за
предоставяне на заявената услуга се удостоверява по реда на чл. 1, ал. 6 от настоящия договор.

(10) Изпълнението на услугите, през съответния месец се удостоверява с фактура,
извлечение по услуги и детайлизирана справка приложения към нея.
II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия договор услуги е с територията на
Република България и държавите, с чиито оператори Изпълнителят има сключени роуминг
споразумения.
Чл. 3. Срокът за извършване на услугите е до 31.12.2020 г. или до изчерпване на сумата по
чл. 5, ал. 2 от настоящия договор.
Чл. 4. Срокът на договора започва да тече от 01.01.2020 г.
IІІ. ЦЕНА
Чл. 5. (1) Цените на услугите се формират на основание утвърдените тарифи на Изпълнителя
и при посочените преференциални условия, съгласно Техническото и Ценовото предложения на
Изпълнителя, неразделна част от договора.
(2) Общата стойност на договора е до 56 000,00 лева (петдесет и шест хиляди лева), без ДДС
или 67 200,00 лева (шестдесет и седем хиляди и двеста лева) с ДДС.
(3) Цените по ал. 1 могат да се намаляват, в случай че по общите условия на Изпълнителя,
бъдат намалени цените на предоставяните услуги от същия вид.
(4) Цените по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на поръчката.
(5) За услугите, за които има еднократни цени за инсталиране, те се заплащат от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с месечната цена за първия месец на ползване на съответната услуга.
ІV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Плащането на предоставените услуги се извършва ежемесечно в български лева, по
банков път, в срок до:
1. Петнадесет календарни дни след издаване на фактура за електронни съобщителни услуги
чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално
покритие.
2. Двадесет календарни дни за електронни съобщителни услуги – фиксирани телефонни
услуги POTS и ISDN.
Чл. 7. Плащането се извършва по посочена от Изпълнителя банкова сметка.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. Страните се задължават да спазват изискванията на Общите условия на Изпълнителя за
взаимоотношенията му с крайни потребители.
Чл. 9. Изпълнителят се задължава:
1. да изпълни задълженията си по настоящия договор, качествено и в определените срокове, в
съответствие с действащата нормативна уредба в Република България и с условията и изискванията
на Възложителя;
2. да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, свързани с услугите
с необходимото съдържание за използването й по предназначение;
3. да уведомява своевременно упълномощените представители на Възложителя за всички
промени в статута на дружеството до изтичане срока на договора;
4. да осигурява обслужване на Възложителя 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
5. да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
6. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител да изпрати копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП.
Чл. 10. Изпълнителят има право:
1. да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугата;
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.

Чл. 11. Изпълнителят не носи отговорност за:
1. причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от негово виновно
неизпълнение на задължения;
2. вреди, възникнали от неосъществени телефонни съобщения;
3. съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни чрез мрежата му;
4. лошото качество на услугите, когато това се дължи на повреди и неизправности в
електронни съобщителни мрежи на други оператори или в мрежата на Възложителя след точката
на свързване с мрежата на Изпълнителя;
5. претенции от трети лица срещу Възложителя при и по повод ползването на услугите;
6. вреди, предизвикани от лошо или некачествено поддържане или експлоатация от страна
на Възложителя на оборудване или софтуер, осигурени от него или предоставени му от
Изпълнителя.
Чл. 12. Възложителят се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията на
настоящия договор.
Чл. 13. (1). Възложителят има право:
1. да ползва услугите в съответствие с изискванията на Общите условия, настоящия договор
и приложенията към него.
2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;
3. по всяко време да получи информация от Изпълнителя относно дължимите от него суми за
използваните услуги по настоящия договор;
4. да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги и доставки в срок без отклонение
от договореното и без недостатъци;
5. на достъп до изготвени справки в електронен вид;
6. да предоставя списък за определяне на индивидуални кредитни лимити и условия по тях.
7.да адресира до лицата за контакт на Изпълнителя, искания за отстраняване на повреди по
мрежата, оборудването и други технически средства на Изпълнителя, които препятстват
качественото предоставяне на услугите, предмет на този договор.
(2) Възложителят определя свои специалисти, които Изпълнителят обучава за работа с
крайните устройства и доставените от Изпълнителя технически средства, ако има такива.
(3) Възложителят се задължава да осигурява на специалистите на Изпълнителя свободен
достъп в работно време до помещения, където е необходимо инсталиране или проверка на
функционирането на крайните устройства и техническите средства, предоставени му за временно
ползване.
(4) Възложителят се задължава да спазва всички норми на действащото българско
законодателство, касаещи ползването на услугите и препоръки на Изпълнителя относно
безопасното и добросъвестно използване на услугите.
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 14. (1). (1) Договорът се прекратява:
1. с изтичане срока на договор или при изчерпване на стойността му;
2. при обективна невъзможност за изпълнение на договора;
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, като в този случай се
уреждат и финансовите последици от прекратяването;
4. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ със 7 дневно писмено предизвестие.
5. при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
6. когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка –
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил
длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. Забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 2 работни дни;

2. Не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3.Използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
4. Бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при условията на чл. 73,
т. 1 от ППЗОП.
(4) Когато изпълнението на поръчката стане обективно невъзможно, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
няма право на възнаграждение.
VІІ. ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 15. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на изключителни обстоятелства. Никоя от страните
не може да се позовава на изключителни обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала
другата страна за възникването на изключителните обстоятелства.
(2) “Изключителни обстоятелства” по смисъла на този договор са обстоятелствата,
предизвикани от непредвидими за Възложителя събития, като природно бедствие, авария или
катастрофа, както и други, които непосредствено застрашават живота и здравето на хора или
околната среда, или могат съществено да затруднят или да нарушат нормалното изпълнение на
нормативно установени дейности на Възложителя.
Чл. 16. Страната, засегната от изключителни обстоятелства е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми
писмено другата страна незабавно при настъпване на изключителните обстоятелства.
Чл. 17. Докато траят изключителните обстоятелства, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 18. Не може да се позовава на изключителни обстоятелства онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на
договора.
VІІI. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 19. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 20. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя да
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма договора или част от него и всякаква
информация, свързана с изпълнението му, на когото и да е освен пред своите служители.
Разкриването на информация пред такъв служител се осъществява само в необходимата степен за
целите на изпълнението на договора.
Чл. 21. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
IX. САНКЦИИ
Чл. 22. Ако Изпълнителят не изпълни възложената услуга или част от нея, или изискванията
за нея съгласно договора, или не изпълни други договорени дейности в установения по договора
срок, същият дължи на Възложителя неустойка в размер на 1/30 от месечната цената по договора, за
съответните засегнати от неизпълнението услуги, за всеки ден, в който се намира в неизпълнение, но
не повече от 3 на сто от общата стойност на договора.
Чл. 23. При прекратяване на договора по чл. 14, ал. 1, т. 6 Възложителят не дължи неустойки,
лихви и пропуснати ползи от Изпълнителя.
X. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 24. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
Чл. 25. За неуредените в договора и в Общите условия случаи се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.

Чл. 26. Спорове между страните, във връзка с този договор, се решават от компетентния
български съд.
Чл. 27. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Общи условия на Изпълнителя за взаимоотношенията с крайните потребители Електронни съобщителни услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по
стандарт GSM с национално покритие;
2. Общи условия на Изпълнителя за взаимоотношенията с крайните потребители Електронни съобщителни услуги - фиксирани телефонни услуги POTS и ISDN.
3.Технически спецификации
4. Техническо предложение
5. Ценово предложение.
Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра, два за Възложителя и един за
Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

…………….. на община Сливен:
…………………………………………….
……………….
…………………………:
………………

/име, подпис, печат/

