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ДнеоЛгЕ.иЛ.Жх., в гр. Костинброд, между: 

1. Община Костинброд, с адрес - гр. Костинброд, ул. "Охрид" №1, ЕИК: 
000776363, представлявана от КМЕТА - ТРАЙКО МЛАДЕНОВ и гл. 
счетоводител АНИТА КРЪСТАНОВА, наричана за краткост "ВЪЗЛОЖИТЕЛ" 
от една страна 

и 
2. „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД" , със 

седалище и адрес на управление: гр. София, бул. "Цариградско шосе" №115И, вписано в 
Търговския регистър на Агенцията по вписвания, ЕИК: 831642181, ИН по ДДС: BG 
831642181, Банкова сметка IB AN: BG07CITI92504409LMEAQH, BIC: CITIBGSF, при 
банка Ситибанк Н.А., клон София, представлявано от Никола Гечев - действащ в 
качеството си на Директор Корпоративни Продажби, наричано по-долу за краткост 
ИЗПЪЛНИТЕЛ, 

въз основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда 
на Глава VIII „а" от Закона за обществените поръчки с предмет: „Предоставяне на 
далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на 
Община Костинброд" и Протокол №1/14.12.2015г. за работата на комисията, 
назначена с Заповед №РД-05-361/09.12.2015г. на кмета по процедурата, се сключи 
настоящия договор за следното: 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да осигури фиксирана 

телефонна услуга за абонати и съоръжения на Община Костинброд на територията на 
цялата страна, осигуряваща провеждане на входящи и изходящи телефонни разговори и 
обмен на факсимилни съобщения с абонати от всички национални и международни 
фиксирани мрежи, съгласно техническата спецификация и количествени изисквания на 
Възложителя за изпълнение на поръчката, действащите нормативни актове, клаузите на 
настоящия договор и Общите условия за взаимоотношения между „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ" ЕАД и абонатите на услуги, 
предоставяни, чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на 
дружеството (наричани за краткост „Общи условия") - Приложение № 1 към договора. 

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.2 (1) Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на 
Република България. 

(2) Срокът за предоставяне на услугите по ал.1 е 18 (осемнадесет) месеца, 
считано от датата на влизане в сила на договора. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.З (1) Цените на услугите се определят съгласно „Ценово предложение", 
представляващо Приложение № 2, неразделна част от договора. 

(2) Цените по ал.1 включват всички преки и непреки разходи, данъци, такси и 
печалба. 

(3) Всички плащания по договора се извършват ежемесечно в лева, чрез банков 
превод по сметка, посочена от Изпълнителя, в срок до 10 (десет) дни след представяне 
на данъчна фактура с приложена детайлна справка за всички проведени разговори по 
цени, съгласно ценовото предложение от Договора. 
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(4) В случай, че се налага заплащане на такса за преносимост на номера, тя е за 
сметка на Изпълнителя. 

(5) Цените по ал.1 са неизменни за срока на изпълнение на договора, освен в 
случаите и при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

(6) Стойността на договора е с лимит до 24 700,00 (двадесет и четири хиляди и 
седемстотин) лева с ДДС и е в рамките на определения срок по чл.2, ал.2 от договора. 

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.4 (1) Изпълнителят се задължава да изпълни задълженията си по настоящия 
договор добросъвестно и професионално, с грижата на добър търговец и в определените 
срокове, в съответствие с „Техническо предложение", Приложение № 3 към договора, 
всички нормативни изисквания, клаузите на договора и приложенията към него, 
доколкото те не противоречат на договора. 

(2) Изпълнителят е длъжен: 
1. да уведомява незабавно Възложителя за всички обстоятелства, които 

възпрепятстват или биха могли да възпрепятстват нормалното изпълнение на този 
договор; 

2. при изменение на Общите условия и при намаляване на цените за бизнес 
абонатите си да уведоми Възложителя за това в писмен вид най-малко 14 
(четиринадесет) дни преди изменението; 

3. да изгради цялата необходима свързаност на абонатите на Възложителя и да 
осигури начало на предоставянето на услугата в срок от 7 /седем/ дни, считано от датата 
на влизане на Договора в сила; 

4. да осигури всички необходими за целите на предоставянето на услугата 
комуникационни линии и съоръжения; 

5. да запази използваните телефонни номера; 
6. до изтичане срока на договора да уведомява своевременно упълномощените 

представители на Възложителя за всички промени в статута на дружеството; 
7. да не разпространява информация, която му е станала известна при и по повод 

изпълнението на договора. Изпълнителят е длъжен да изисква спазването на тази 
забрана и от своите служители и работници; 

8. да не прекъсва предоставянето на услугата автоматично, включително и в 
случай на неуредени финансови взаимоотношения между страните; 

9. да не включва телефонните номера на Възложителя в телефонен указател; 
(3) Изпълнителят носи пълна отговорност за безопасността на всички видове 

дейности при и по повод изпълнение на договора. 
(4) Изпълнителят отговоря за действията на своите служители и работници, като 

за свои действия. 
(5) Изпълнителят носи пълна имуществена отговорност за причинени вреди на 

Възложителя и/или на трети лица, причинени от виновни действия или бездействия на 
своите работници и служители. 

(6) При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Изпълнителят 
има право да получи определеното възнаграждение в размер, срокове и при условията, 
предвидени в договора. 

(7) Изпълнителят има право да получи необходимото съдействие от Възложителя 
за изпълнение на задълженията си по този договор. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.5 (1) Възложителят има право да изисква добросъвестно и професионално 
изпълнение на предмета на договора в съответствие с нормативните изисквания и 
клаузите на настоящия договор. 
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(2) Възложителят има право по всяко време да извършва контрол за точно 
изпълнение на договора и да дава предписания на Изпълнителя за подобряването на 
качеството на предоставените услуги. 

(3) Възложителят има право да променя броя на абонатите, но не повече от общо 
20% (двадесет процента) от първоначално определените при сключване на договора. 

(4) Възложителят има право да изисква от Изпълнителя детайлизирани справки 
на проведените изходящи разговори. 

(5) Възложителят има право да дава на Изпълнителя допълнителни указания, 
необходими за изпълнението на договора. 

(6) Възложителят се задължава: 
1. да осигури на Изпълнителя достъп с цел свързване на устройства през 

съществуващата вътрешна кабелна мрежа на Община Костинброд за целите на 
предоставянето на услугата, както и за профилактични и ремонтни дейности по 
инфраструктурата, предмет на договора; 

2. да осигури на Изпълнителя ползване на вътрешните комуникационни кабелни 
мрежи в своите обекти за целите на предоставянето на услугата, както и точки за 
свързване към мрежово електрозахранване в самите обекти; 

3. да предостави на Изпълнителя цялата необходима информация и да осигури 
условия за безпрепятственото и качествено изпълнение на предмета на договора. 

(7) При добросъвестно и професионално изпълнение на договора Възложителят 
се задължава да заплати на Изпълнителя уговореното възнаграждение в размер, срокове 
и при условията, предвидени в договора. 

VI. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 

Чл.6 (1) В случай, че Изпълнителят не изпълни в срок задълженията си по чл.4, 
ал.2, т.З от договора той дължи неустойка в размер на 100 лв. на ден, за който услугата 
не е налична. 

(2) В случай, че Изпълнителят не изпълнява задълженията си по договора поради 
прекъсване на услугата или влошено качество на същата за повече от 2 (два) часа в 
рамките на едно денонощие, той дължи неустойка в размер на 30 лв. за всеки час, през 
който услугата е прекъсната или е с влошено качеството на същата. 

(3) В случай, че по вина на Възложителя не бъдат спазени договорените срокове 
за плащане, същият дължи неустойка в размер на законната лихва върху просрочената 
сума за всеки ден от периода на забава, но не повече от размера на забавеното плащане. 

(4) Плащането на неустойките не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на неустойката. 

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.7. Настоящият договор се прекратява: 
1. с изтичане на уговорения срок, съгласно чл. 2, ал. 2 от договора; 
2. с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната -

при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора. 

VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.8. Всички спорове, възникнали между страните при и по повод изпълнението 
на договора ще се решават чрез преговори, а при не постигане на съгласие - по съдебен 
ред от съответния компетентен съд. 

Чл.9. В случай, че отделни клаузи от договора противоречат на Общите условия 
за взаимоотношения между „БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА 
КОМПАНИЯ ЕАД" и абонатите на услуги, предоставяни чрез обществената фиксирана 
електронна съобщителна мрежа на дружеството, от клаузите по настоящия договор ще 
имат специално действие спрямо клаузите от общите условия на оператора. 
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Чл.10. За неуредените с договора въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

Чл.11. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на този договор 
страните ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на 
получаването им се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата 
на получаването им по факс. Съобщения или уведомления получени след 16:30 часа или 
получени в неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден. 

Чл.12. Всяка от страните се задължава да уведоми писмено другата страна при 
промяна на адресна или друга регистрация в срок до 5 (пет) календарни дни, считано от 
датата на промяната. 

Чл.13. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по 
изключение, при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. 

Чл.14. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1: Общи условия за взаимоотношения между „БЪЛГАРСКА 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД" и абонатите на услуги, 
предоставяни чрез обществената фиксирана електронна съобщителна мрежа на 
дружеството; 
2. Приложение № 2: Техническо предложение; 
3. Приложение № 3: Ценово предложение; 
4. Приложение № 4: Описание на използваните от Община Костинброд номера. 

Настоящият договор се сключи в три еднообразни екземпляра — два за 
Възложителя и един за Изпълнителя и влиза в сила от датата на подписване. 

ТРАЙКО МЛАДЕ1 
Кмет на община Ко 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

ОБЩИНА КОСТИ 
НИКОЛА ГЕЧЕВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

БТК"ЕАД 

Директор Корпоративни продажби 

„ / 

Анита Кръстанова 
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: / 
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Техническо предложение: 
1. БТК ще свърже към обществена телефонна мрежа географски номера на 

Възложителя (посочени в приложения списък-№ 1) с минимални изисквания и 
параметри, съгласно настоящото техническо задание. Номерата ще бъдат запазени. 
Пренасянето на номерата към друг оператор ще бъде по искания от Възложителя начин. 

2. БТК ще осигури осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни и 
факс обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към 
международни мрежи за провеждане на селищни, междуселищни и международни 
разговори и разговори към мобилни оператори, чрез използване на телефонна линия. 

3. БТК ще осигури преференциални цени за разговори вътре и извън 
собствената мрежа на оператора, както и минути за разговори във всички фиксирани и 
мобилни мрежи, по искания от Възложителя начин. 

4. БТК ще осигури съвместимост между наличното оборудване на Възложителя 
/телефонни терминали, телефонни централи, телефонни апарати/ и мрежата си, 
включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е 
необходимо такова, като разходите за това се включват само и единствено в 
предложената цена за месечна такса. 

5. БТК ще осигури запазването на съществуващите географски номера, 
ползвани от Възложителя, вкл. вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните 
до момента услуги, като се гарантира възможност за преносимост. 

6. БТК ще осигури обаждания към единния европейски номер за спешни 
повиквания -112 до края на съществуването му по искания от Възложителя начин. 

7. БТК ще осигури разговори по искания от Възложителя начин към 
национални негеографски номера 0800 ххххх и осигуряване на разговори към номера 
0700 ххххх на цената на селищен разговор. 

8. БТК ще осигури възможност за използване на следните услуги: 
8.1. представяне идентификацията на викания/викащия абонат (COLP/CLIP), 

като пред викания номер следва да се презентира географския номер ползван 
понастоящем, от който се инициира повикването; 

8.2. ограничаване идентификацията на викащия абонат (CLIR); 
8.3. автоматично входящо избиране на номера от учрежденска централа; 
8.4. предоставяните телефонни услуги следва да отговарят на посоч*, 

спецификации и да са съвместими с клиентското оборудване: 



8.5. Fax съобщения - възможност за изпращане и получаване на факс 
съобщения без да е необходимо Възложителят да заплаща допълнително за устройства 
необходими на кандидата за предоставяне на услугата, като Изпълнителят да осигури за 
своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си, 
включително инсталиране и конфигуриране на допълнително оборудване, ако е 
необходимо такова, тоест без заплащане на свързаните с това еднократни или месечни 
такси. 

8.6. пренасочване на повиквания; 
8.7. ограничаване на изходящи повиквания; 
8.8. ограничаване на входящи повиквания; 
8.9. директно повикване; 
8.10. промяна на номер; 
8.11. добавяне и премахване на телефонни постове, ползвани от Възложителя, 

при запазване на тарифите и таксите на услугите; 
8.12. преместване на телефонен пост от един адрес на друг по искания от 

Възложителя начин. 
9. БТК ще осигури възможност за провеждане на изходящи телефонни 

разговори в направления с не географски номера. 
10. БТК ще осигури справочни телефонни услуги. 
11. БТК ще осигури възможност, при поискване от Възложителя, да се предложат 

условия за предоставяне на пакет от допълнителни услуги при преференциални условия. 
12. БТК ще предоставя оригинали на електронни фактури по искания от 

Възложителя начин. Фактурите ще съдържат информация за период на фактуриране, 
месечни абонаментни такси, вид на услугата, стойност на услугата, продължителност и 
стойност на проведените телефонни разговори според вида им - селищни, 
междуселищни, международни, както и разговори към други мрежи (за всяка друга 
мрежа), както и детайлизирана справка за изходящи разговори - за всеки проведен 
разговор от всеки абонатен номер. 

13. БТК ще предоставя информация за метод на тарифиране - условия за отчитане 
на стойността на разговора: период и стойност на начало на тарифиране на разговора, 
отчитане на продължителността на разговора, като в случай, че кандидата прилага такса 
свързване, то за всички предоставени минути включени в абонаментната такса (ако има 
такива) няма да се прилага такса свързване. 

14. Фиксираната мрежа на БТК има /предостави свързаност до оборудването/ 
крайното устройство в сградите на адресите, избрани от Възложителя. 

15. БТК ще отстранява възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 
часа от уведомяване от страна на Възложителя. 

16. БТК ще осигурява денонощна техническа поддръжка и непрекъснато 
обслужване в режим 24X7X365. 

17. При предоставянето на услугите не се допуска да се поставят допълнител: 
изисквания от БТК към Възложителя, за използване на префикси и кодове, различни 
определените в Националния номерационен план, одобрен от КРС и наредба за 
правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за 
ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена в съответствие с 
изискванията на ЗЕС. Не се допуска повикванията да се презентират с номера, различни 
от географските номера на учрежденската централа, вкл. вътрешно учрежденската ^ 
номерация. 

18. БТК ще осигури възможност за обезпечаване на енергонезависимост на 
услугите и обмен на факсимилни съобщения. 

19. БТК притежава валидни сертификати IS09001:200x, ISO 27001:20хх, ISB 
20000-1:20хх. Л 

20. По всяко време от срока на действие на договора и след изрично писмена 
уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане щ л 
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назначаване на служители, БТК ще извърши промяна в определения брой прави 
телефонни постове, като увеличи или намали броя им с не повече от 20% от общия 
първоначален обем. 

21. БТК ще осигури таксуването на продължителността на разговорите и на 
предложените минути: максимален период за първоначално таксуване - 60 секунди, 
след това таксуването да се извършва на всяка секунда. 

2. Предлагаме: 
(добавете необходимия брой редове) 

Брой безплатни минути месечно на разговорна линия 
зрни линии) за обаждания към абонати във фиксираната мрежа на оператора -

'/ТИ. 

• Брой безплатни минути на разговорна линия >ч 

разговорни линии) месечно за селищни и междуселищни разговори извън мрежата на 
оператора - а. 

• Предлаганите от нас услуги, са обезпечени от гледна точка енергонезависимост , чрез: 

- Дистанционно захранване през собствената мрежа 
(ненужното се зачертава и в Приложение към образеца се описва) 

• Притежавания от БТК брой географски номера, зад географски 
(име на участника) 

кодове, зад които предприятието предоставя услуги е ^ _ . '.стоящото доказваме с линк 
към Интернет адреса на КРС 
. " __ . на който са публикувани 
номерата. 

Потвърждаваме, че срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е 18 
(осемнадесет) месеца от датата на подписване на договора. 

Срокът за изграждане и пускане в експлоатация на комуникационната мрежа е до 0.5 
/нула цяло и пет/ месеца не повече от 60 дни! от сключването на договора за възлагане на 
обществената поръчка. 

Всички дейности, посочени в настоящото предложение, са отчетени и включени в 
ценовото ни предложение с посочени единични и обща цени, поставено в запечатания плик с 
надпис: „Предлагана цена", определени при качествено изпълнение и при условията, 
изискванията и обема, както е определено в документацията за участие и по вид и цач\ш 
описан в настоящото предложение. 

Срокът на валидност на настоящето предложение е 60 /шестдесет/ дни, считано след дата̂ Е 
крайния срок за получаване на офертите. 

Дата: 07.12.2015г. Подпис и печат:, 
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

От: „Българска телекомуникационна компания" ЕАД 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе" № 115и ^ 
тел.: 0878 400 395, факс: 02 94 33 444, e-mail: bids@viacom.bg 
представлявано от Веселин ; , Мениджър Търгове и специални проекти 

(трите имена и длъжността на представляващия) 

Уважаеми дами и господа, 
С настоящото Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на 

обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни 
услуги чрез фиксирана телефонна мрежа за нуждите на Община Костинброд" 

Поемаме ангажимент да изпълним предмета на поръчката в съответствие с 
изискванията Ви при следните единични цени: 

1. Цена на месечна такса (общо за всички постове) -
лева/ лв. без ДДС. Цената на месечна такса е обща за всички постове, съгласно Приложение 
Списък №1 и остава непроменена за целия срок на договора дори при увеличаване или 
намаляване броя в рамките на до 20% на абонатите в групата по искане на Възложителя. 

2. Цена на първоначална такса свързване при повикване - ' яг 
' (ева без ДДС* 

*отнася се за разговори извън предложените безплатни минути и без международните 
разговори, за които първоначалната такса няма да се начислява. 

3. Средноаритметична цена на минута селишен разговор, извън включените безплатни 
минути — _ лв. Без ДДС, формирана от следните 
единични цени: 

- цена на минута разговор в собствена мрежа -
лева без ДДС, 

- цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори -
ча без ДДС. 

4. Средноаритметична цена на минута за междуселищини разговори към фиксирани 
мрежи, извън включените безплатни минути - . 
ДДС, формирана от следните единични цени: 

- цена на минута разговор в собствена мрежа -
лева без ДДС 

- цена на минута разговор във фиксирани мрежи на други оператори - » 
'ева без ДДС 

5. Цена на минута за разговори между фиксираните номера на Възложителя (група), 
извън включените безплатни минути -

6. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Теленор -
ДДС 

7. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Мобилтел — и 
'лева без ДДС 

8. Цена на минута за разговори към мобилна мрежа на Виваком - ( 
'ева без ДДС 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията и изискванията 
на Възложителя и включват всички разходи на Изпълнителя по предоставяне на услугите. 

Всички други еднократни разходи, които биха могли да възникнат при предоставяне на 
услугите, са изцяло за сметка на Изпълнителя и в полза на Възложителя. 

Предлаганите от нас цени са окончателни и валидни до приключване на да'г/ xja. 
Това предложение е със срок на валидност 60 /шестдесет/ дни (минимумцрг оидесет) 

дни, считано след датата на крайния срок за получаване на офертите. 

дата: 07.12.2О15г. Подиий и печат: 

mailto:bids@viacom.bg



