РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието и храните
“Североизточно държавно предприятие” ДП - Шумен
гр. Шумен-9700, ул. “Петра” № 1 тел./факс (054) 833 123,

ДОГОВОР
№ ........ /..................2015 г.
В настоящия договор-препис са заличени личните данни на страните по договора,
съгласно чл. 23. ал. 1 и ал. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 226. ал. 3. последно изречение от ЗОП.
Днес, 06.03.2015 г. в гр.Шумен, между:
1. „Североизточно държавно предприятие” ДП - гр. Шумен (СИДП ДП), със
седалище и адрес на управление: гр. Шумен-9700, община Шумен, област Шумен, ул. “Петра”
№ 1, вписано в Търговския регистър към АВ - гр. София с ЕИК: 201617412, управлявано и
представлявано от инж.................... , в качеството си на и. д. Директор, наричано по-долу за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „Мобилтел” ЕАД, гр. София, ЕИК-131468980, със седалище и адрес на управление:
гр........... , област......, община................., ул. „ ........... “ №, представлявано от................; .............и
............. по начин указан в удостоверението за актуалното състояние, и представлявано при
подписване на договора от ................. съгласно пълномощно №
/14.10.201 Зг на hot . Per.
№ .... на H ot . Камара с район на действие Районен съд гр. София наричано по-долу за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 101 е, ал. 1 от Закона за
обществените поръчки и Решение № 3/20.02.2015 г. на директора на СИДП ДП-Шумен

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да предоставя електронни
съобщителни услуги както следва: „Предоставяне за нуждите на - Централно управление на
„СИДП“ ДП Шумен - гр Шумен ул. "Петра"- №1 и Следните териториални поделения: 1.ДГС Варна; 2. ДГС Провадия; З.ДЛС Шерба; 4.ДГС Суворово; 5.ДГС Цонево; 6.ДГС Генерал
Тошево; 7. ДГС Добрич; 8.ДЛС Тервел; 9.ДЛС Балчик; 10.ДГС Върбица; 11.ДГС Преслав;12.
ДГС Смядово; 13.ДГС Шумен; 14.ДЛС Паламара; 15.ДЛС Черни Лом гр. Попово; 16.ДГС
Нови пазар; 17.ДГС Омуртаг; 18.ДГС Търговище, за срок от 12(дванадесет) месеца считано
от датата на сключване на договора на мобилни телефонни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS с национално
покритие, включващи приблизително 792 броя SIM-карти както и допълнителни
доставки и услуги, свързани с тази дейност“, съгласно Общите условия на Изпълнителя за
взаимоотношения с крайните потребители, съгласувани с Комисията за регулиране на
съобщенията, Офертата на Изпълнителя, представляваща Приложение № 2 към договора.
(2) Всички SIM-карти на Възложителя и избраните основни тарифни планове и услуги по
тях се описват в Приложение № 3, неразделна част от договора.
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.
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Чл. 3. Срокът за извършване на услугите е 1 (една) година, считано от датата на
сключване на договора.
III. ЦЕНА
Чл. 4. (1) Цените на услугите се формират на основание утвърдените тарифи на
Изпълнителя и при посочените в настоящия договор преференциални условия, съгласно
ценовото предложение, неразделна част от договора.
(2) Цените по ал. 1 се намаляват, в случай че по общите условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
бъдат намалени цените на предоставяните услуги от същия вид.
(3) Цената по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението на
поръчката.
Чл.5.(1)Прогнозната обща стойност на договора е до 66 000 лв. без вкл. ДДС
IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Плащането на предоставените услуги се извършва ежемесечно в български лева, по
банков път, но не по- късно до 60 (шестдесет ) дни след датата на издаване на фактура.
Чл. 7. Плащането се извършва по следната банкова сметка на Изпълнителя:

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. Изпълнителят осигурява услугите и стоките предмет на този договор, в
съответствие с условията посочени в документацията на Възложителя.
Чл. 9. Изпълнителят се задължава:
а) 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;
б) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, свързани с
услугата с необходимото съдържание за използването й по предназначение;
в) да уведомява своевременно упълномощените представители на Възложителя за всички
промени в статута на дружеството до изтичане срока на договора;
г) да осигури гаранционно сервизно обслужване на закупените от Изпълнителя GSM
телефони, съгласно условията посочени в гаранционната карта.
Чл. 10. Изпълнителят има право:
а) да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на услугата;
б) да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл. 11. Възложителят се задължава да заплати цената на договора по реда и при
условията на настоящия договор.
Чл. 12. Възложителят има право:
а) да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на Общите условия,
настоящия договор и приложенията към него.
б) да оказва текущ контрол при изпълнение на договора;
в) по всяко време да получи информация от Изпълнителя относно дължимите от него
суми за използваните услуги по настоящия договор;
г) да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги и доставки в срок без
отклонение от договореното и без недостатъци;
д) на достъп до изготвени справки в електронен вид.
Чл.13. В срок не по-късно от З(три) месеца от датата на сключване на договора да
осигури покритие и да предостави мобилни телефонни услуги чрез обществена
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM и UMTS до следните
обекти на „СИДП“ ДП Шумен:
- Ловен дом „Паламара“ ДГТ на ТП ДЛС „Паламара“ с. Венец
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Ловен дом „Дъбрава“ ДГТ на ТП ДЛС „Паламара“ с. Венец
VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 14. (1) При подписване на договора Изпълнителят представя гаранция за изпълнение
на задълженията си по него, в размер на 3 % от цената на договора, под формата на парична
вноска.
(2)
При неизпълнение на задълженията по настоящия договор от страна на
Изпълнителя, Възложителят има право частично и напълно да усвои представената гаранция за
добро изпълнение.
(3)
Гаранцията по ал. 1 се освобождава до 10 календарни дни след изтичане срока на
договора.
VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. По взаимно съгласие.
2. Със 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна,
в случай на неизпълнение на задължения по договора.
3. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената
поръчка, предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл да
предвиди и предотврати или да предизвика, с писмено уведомление, веднага след настъпване на
обстоятелствата.
(2) В случаите на ал. 1, т. 2 страните уреждат взаимоотношенията си с двустранен
протокол.
(3) В случай че в срока посочен в чл.13 от настоящия договор Изпълнителят не
осъществи задължението си да да о с и г у р и покритие и да предостави мобилни телефонни
услуги чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM
и UMTS до следните обекти на „СИДП“ ДП Шумен:
- Ловен дом „Пачамара“ ДГТ на ТП ДЛС „Паламара“ с. Венец
Ловен дом „Дъбрава“ ДГТ на ТП ДЛС „.Паламара“ с. Венец
VHI. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
Чл. 16. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от страните не
може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата
страна за възникването на непреодолима сила.
Чл. 17. 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.
Чл. 18. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Чл. 19. Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност
или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора
IX.
КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 20. Изпълнителят и Възложителят третират като конфиденциална всяка информация,
получена при и по повод изпълнението на договора.
Чл. 21. 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. 22. Възложителят гарантира конфиденциалност при използването на предоставени от
Изпълнителя документи и материали по договора, като не ги предоставя на трети лица.
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X. САНКЦИИ
Чл. 23. Ако Изпълнителя изпадне в неизпълнение, същия дължи неустойка в размер на
1% (един процент) от прогнозната стойността на договора, за всеки ден просрочие, до пълното
му отстраняване.
Чл. 24. При забава на Възложителя повече от 14 дни след срока за плащане по чл. 6
Изпълнителят има право да преустанови достъпа на абоната до мрежата.
Чл. 25. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и
за по-големи вреди.
Чл. 26. При прекратяване на договора по чл. 14, т. 3 Възложителят не дължи неустойки,
лихви и пропуснати ползи от Изпълнителя.
Чл.27. При прекратяване на договора по чл. 13, ал. 3, Възложителят задържа внесената
от Изпълнителя гаранция за изпълнение. Гаранцията не се задържа когато неизпълнението на
договора по чл. 13, ал.З се дължи на непреодолима сила.
XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 28. Изменения на договора се допускат при условията на чл. 43, ал. 1, т. 2 от ЗОП - при
намаляване на договорените цени в интерес на възложителя.
Чл. 29. За неуредените в договора и в Общите условия случаи се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство
Чл. 30 Всички спорове, касаещи изпълнението, неизпълнението, действието, тълкуването
или приложението на настоящия договор ще се разрешават чрез преговори и взаимни
отстъпки между страните. В случай, че съгласие не бъде постигнато в срок до 15 дни, считано
от датата на отправяне на писмено искане, спорът ще бъде разрушаван от компетентния
български съд по реда на законодателството на Р. България.
Чл. 31. (1) Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Оферта на Изпълнителя;
2. Общи условия на Изпълнителя;
3. Разпределение на SIM-картите по тарифни планове.
(2) При противоречие между документите, същите се тълкуват в съответствие с уговорките
отразени в протокола от провеждане на процедурата по избор на изпълнител и в съответствие с
изискванията в документацията от проведената от Възложителя процедура.
Настоящият Договор се сключи в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.
Неразделна част от същия са:
1.1. Приложения №1 - 19 броя - поотделно за ЦУ и всяко едно ТП на СИДП ДП - гр. Шумен
с посочени имена, длъжност, на съответния служител, брой СИМ карти ползвани от същия и
договорена тарифа, съгласно проведената процедура.
1.2. Приложение № 2 - технически параметри на договора;
1.3. Приложение № 3 - ценови параметри на договора.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ-АБОНАТ:
инж...........................(П)
директор на СИДП ДП - гр. Шумен

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..................................... (П)

2........................ - ръководител „Финансов отдел и
Главен счетоводител“ на СИДП ДП - гр. Шумен (П)
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Приложение №1 разпределение на СИМ-картите
№ по ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
ОБЩО

ПОДЕЛЕНИЕ
Централно Управление
ТПДЛС Балчик
ТП ДГС Варна
ТП ДГС Върбица
ТП ДГС Ген Тошево
ТП ДГС Добрич
ТП ДГС Нови пазар
ТП ДГС Омуртаг
ТП ДЛС Паламара
ТП ДГС Преслав
ТП ДГС Провадия
ТП ДГС Смядово
ТП ДГС Суворово
ТП ДЛС Тервел
ТП ДГС Търговище
ТП ДГС Цонево
ТП ДЛС Черни Лом
ТП ДЛС Шерба
ТП ДГС Шумен
X

Разпределение на СИМ картите по поделения
44
47
50
35
26
37
22
38
26
39
34
34
33
78
33
44
47
92
34
793

Приложение № 2 - Технически параметри на договора
ПО К2 - ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛ
№
Критерии за оценка
2
1
К2.1
Брой минути безплатни разговори от абонатите на
корпоративната група в мрежата на доставчика за 1 месец
К2.2
Брой минути безплатни разговори от абонатите на
корпоративната група към другите мобилни оператори за 1
месец
К2.3
Брой минути безплатни разговори от абонатите на
корпоративната група към фиксираните мрежи в страната
К2.4
Брой въведени в експлоатация 2G(GSM) към 31.05. 2013г

ПО КЗ - ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ
Предоставен обем
от месечен трафик
Описание
на висока скорост
Интернет за дейта Сим карта с безплатен USB модем
4G B
мин. 1 GB
Интернет за гласова Сим карта мин. 512 МВ

3 GB

предложение
3
44640
44640
44640
2 869 бр.

Единична цена в
лева
(без ДДС)
7,00
6,00
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Описание

Единична цена в лева
(без ДДС)

Преференциални условия за SMS-и към всички оператори (Цена на
един пакет от 60 броя SMS за една сим карта към всички мобилни
оператори)

2,00

Приложение №3 -Финансови параметри на договора

Показател
1
К1.1

ПРЕДЛАГАНА
МЕСЕЧНА ЦЕНА
БЕЗ ДДС
3
6,90

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА
2
Цена за месечна абонаментна такса за 1 брой SIM карта

К1.2

Цена на минута разговор, в мрежата на доставчика, извън
корпоративната група, след изчерпване на включените
безплатни минути

0,00

К1.3

Цена на минута разговор към други мобилни оператори,
след изчерпване на включените безплатни минути
Цена на минута разговор към фиксирани мрежи в страната,
след изчерпване на включените безплатни минути

0,00

К1.4

0,00

-Допълнителни преференции за Възложителя и неговите служители
•

Тарифен план 1 за Гласови услуги за служителите на Възложителя
Единична цена в лева
Описание
(без ДДС)
/б р о й б е зп л а т н и м и н у т и /

Месечна абонаментна такса при сключване на договор за период от
24 месеца
Включени минути за разговори в групата

Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и
Международна Зона 1*
Включени минути за бизнес разговори (всички мобилни М-тел бизнес
клиенти)
Цена на минута към всички мрежи в страната след изчерпване на
включените

6,90
44640
(неограничен брой
минути
100
44640
(неограничен брой
минути
0,12

* Европейските фиксирани мрежи са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург,
6

Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция и Обединеното кралство.
■ Тарифен план 2 за Гласови услуги за служителите на Възложителя
Единична цена в лева
Описание
(без ДДС)
/б р о й б е зп л а т н и м и н у т и /

Месечна абонаментна такса при сключване на договор за период
от 24 месеца
Включени минути за разговори в групата

13,90
44640
(неограничен брой минути)

Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и
300
Международна Зона 1*
44640
Включени минути за бизнес разговори (всички мобилни Мтел
(неограничен брой минути)
бизнес клиенти)
Цена на минута към всички мрежи в страната след изчерпване на
0,11
включените
* Европейските фиксирани мрежи са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург,
Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция и Обединеното кралство
• Тарифен план 3 за Гласови услуги за служителите на Възложителя

Описание

Единична цена в лева
(без ДДС)
/б р о й б е зп л а т н и м и н у т и /

Месечна абонаментна такса при сключване на договор за период
от 24 месеца
Включени минути за разговори в групата
Включени минути към всички мрежи в страната, САЩ, Канада и
Международна Зона 1*
Включени минути за бизнес разговори (всички мобилни М-тел
бизнес клиенти)
Цена на минута към всички мрежи в страната след изчерпване на
включените

19,90
44640
(неограничен брой минути)
600
44640
(неограничен брой минути)
0,09

* Европейските фиксирани мрежи са Австрия, Белгия, Хърватска, Кипър, Чехия, Дания,
Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Израел, Италия, Люксембург,
Холандия, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция,
Швейцария, Турция и Обединеното кралство
•

Преференциална лизингова цена на апарати при сключване на договор по
условията на Тарифен план 1,2,3 за служителите на Възложителя

Описание

Единична цена в лева
(без ДДС)
/ М есечна вноска /

Месечна вноска за 1 6p.ZTE Blade 1П - срок на изплащане 24
месеца
Месечна вноска за 1 бр. Sony Xperia J - срок на изплащане 24
месеца

9,91
13,25
7

*

