Приложение № 1 3
Проект на договор

ДОГОВОР

ъ?5)Чч- оа] м -о*
за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа”

Д н е с ,..........................2017 г. в гр. София се сключи настоящият договор между:
1. БЪЛГАРСКА ТЕЛЕГРАФНА АГЕНЦИЯ (БТА), с адрес гр. София 1124, бул.
“Цариградско шосе”№ 49, ЕИК/Булстат 000695071, представлявано от МАКСИМ
МИНЧЕВ - Генерален директор, наричана по - долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. „Българска телекомуникационна компания“ ЕАД, със седалище адрес на
управление в гр. София, бул. “Цариградско шосе“ № 115и, ЕИК 831642181, банкова
сметка В069С1Т192501010001006, тел. 0877 500 600, факс 02 94 33 444, представлявано от
Никола Янков Гечев, в качеството му на Директор Корпоративни продажби, наричано по
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на БТА,
(наричани за краткост в Договора „Услугите” или Услугата”), съгласно Техническо
предложение, което е приложение № 1 от Договора и неразделна част от същия, Ценова
оферта на Изпълнителя, представляваща Приложение № 2 към този Договор и неразделна
част от същия, както и приложение № 3, представляващо списък с номерата на
фиксираните телефонни номера, ползвани от Възложителя, неразделна част към този
Договор и при условията на същия.
(2) Изпълнителят предоставя Услугите по чл. 1, ал. 1 като осигурява достъп до собствените
му обществени електронни съобщителни мрежи и предоставяне на фиксирана телефонна
услуга с национално покритие за връзка със стационарни и подвижни абонати.

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия Договор Услуги е територията
на Република България.
Чл. 3. Срокът за извършване на Услугите е една години от сключването.
III. КАЧЕСТВО
Чл. 4. Предоставянето на Услугите от Изпълнителя при условията на настоящия Договор
следва да бъде осъществявано в съответствие с изискванията, заложени в Разрешението на
Изпълнителя за осъществяване на обществени електронни съобщения чрез фиксирани
наземни мрежи по стандарт POTS.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩ АНЕ
Чл. 5. (1) Цените на Услугите се формират на основание утвърдените тарифи на
Изпълнителя и при посочените в настоящия Договор условия, съгласно представената
Ценова оферта за фиксирана телефония (Приложение № 2);
(2) Цените по ал. 1 включват разходи на Изпълнителя за изпълнението на Услугите,
предмет на настоящия Договор;
(3) В случаите, когато първият месец на ползване на услугата е непълен, Възложителя
заплащ а сума пропорционално на времето на ползване на услугата през първия месец
на база 30-дневен календарен месец.
Чл. 6. Изпълнителят издава на Възложителя фактури за предоставените и ползвани от
него Услуги. Цените за услугите по чл. 1 се фактурират ежемесечно, отделно за всеки
клиентски номер и се заплащат в срок до 15 (петнадесет) дни, считано от датата на
издаване на фактурите от И зпълнителя за дължимите суми от Възложителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл.7. Изпълнителят се задължава:
а) да предостави Услугите по ал. 1, в съответствие с Техническите изисквания на
Възложителя;
б) да изпълни задълженията си по настоящия Договор качествено и в определените
срокове в съответствие с действащата нормативна уредба в Република България, както и с
условията и изискванията на Възложителя във връзка с възлаганата по този Договор
обществена поръчка;
в) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали,
свързани с Договора с необходимото съдърж ание за използването на У слугата по
предназначение;
г) да уведомява своевременно упълномощ ените представители на Възложителя

за всички промени в статута на друж еството до изтичане срока на Договора.
Чл. 8. Изпълнителят има право:
а) да получи от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на Услугата,
възлагана с настоящия Договор;
б) да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на
настоящия Договор.
Чл. 9. Възложителят се задължава:
а) да заплаща в срок сумите, дължими за ползваните по този Договор Услуги по
реда и при условията, посочени в същия.
Чл. 10. Възложителят има право:
а) да ползва Услугите, предмет на този Договор, в съответствие с изискванията на
Възложителя за стационарна телефония, настоящия Договор и приложенията към него;
б) да осъществява текущ контрол при изпълнение на Договора, без с това да
затруднява оперативната дейност на Изпълнителя;
в) по всяко време да получава информация от Изпълнителя относно дължимите
суми за използваните услуги по настоящия Договор;
г) Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни възложените
Услуги и достави в срок без отклонение от договореното и без недостатъци;
д) Възложителят има право 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;
е) Възложителят определя свои представители за контакти с Изпълнителя по всички
въпроси, свързани с изпълнението на настоящия Договор, както следва:
За Възложителя:
Име и фамилия: Станка Хинова
Тел.: 0889 777 109
e-mail: thinova@bta.bg
За Изпълнителя:
Име и фамилия: Ивайло Арсенов
Тел.: 0877 500 600
e-mail: ivaylo.arsenov@;vivacom.bg
VI. УСЛОВИЯ ЗА ПРАКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.10 (1) Настоящият Договор може да бъде изменен при условията на действащото
зако нодател ство.
(2) Настоящият договор може да бъде прекратен, както следва:
2.1 по взаимно съгласия на страните;
2.2 при виновно неизпълнение на задълженията на една от Страните по Договора
без предизвестие;

2.3
когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на Договора, извън правомощията и възможностите на Възложителя,
който той не е могъл да предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено
уведомление в 7 (седем) дневен срок от датата на постъпване на обстоятелствата.
VII. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 11. За всички случаи на неизпълнение на задължения във връзка с настоящия Договор,
страните носят отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
Страните носят отговорност и когато вредите са причинени поради умисъл или груба
небрежност на техни служители, подизпълнители или лица, намиращи се под техен
контрол.
Чл. 12. За неплатените в срок задължения Възложителят дължи лихва в размер на
законната лихва за забава. В случай на забавяне на плащане от страна на Възложителя с
повече от 30 (тридесет) календарни дни от срока по чл. 6, Изпълнителят има право без
писмено предизвестие временно да прекрати предоставянето на услугите до извършване
на плащането. Предоставянето на услугите се възстановява във възможно най-кратък срок
след отстраняване на нарушението, риска или извършване на незабавно то плащане.
Чл. 13. За всеки период, в който ползването на някоя услуга е било невъзможно,
поради причини, за които Изпълнителя носи изклю чителна отговорност, за време
продължило повече от 24 (двадесет и четири) часа, В ъзлож ителят има право на
обезщ етение в размер на 1/ 30 от месечния абонамент. В ъзложителят има право да се
възползва от тази възмож ност само при условие, че е уведомил Изпълнителя писмено
за датата на спирането на У слугата и е дал възможност на И зпълнителя да отстрани
повредите.
Чл. 14. Страната засегната от непреодолима сила 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 непреодолимата сила. Не може да се
позовава на непреодолимата сила онази страна, чиято небрежност или умишлени
бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на Договора.
VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 15. Изпълнителят и Възложителят са съгласяват да считат за конфиденциална всяка
информация, получена при или по повод изпълнението на настоящия Договор.
Чл. 16. 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.
Чл. 17. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
Изпълнителя документи и материали по Договора, като не ги предоставя на трети лица.

IX. ОБЩ И УСЛОВИЯ

Чл. 18. За всички неуредени в този Договор въпроси се прилага действащото
законодателство на Република България и общите условия на Изпълнителя за съответните
видове услуги, Техническото приложение и Ценовата оферта на Изпълнителя, както и
изискванията заложени в документацията.
Чл. 19. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане
по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да отнесе
спора за решаване от компетентния съд.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1:

Техническо предложение за фиксирана телефония;

Приложение № 2:

Ценова оферта за фиксирана телефония;

Приложение № 3:

Списък с номерата на Възложителя.

Настоящият Договор се състави в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка
от страните.

МАКСИМ
Генерален

Финансов директор
Данчо Антонов

Юрисконсулт
Дико Проданов

Директор Корпоративни продажби

