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стандарт GSM, XJMTS и LTE допълнителни услуги, свързани с нея 
/фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне на 

виртуалиа частна мрежа за нуждите на Икономически университет -  Варна.

„ФМБ” на ИУ-Варна протокол вх.№РД-20-535/17.08.2017г. за резултатите от оценка на 
получените оферти по обществена поръчка обявена по реда на чл.20, ал.З, т.З и глава 
двадесет и шеста от ЗОП между:

1. ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА, със седалище и адрес на 
управление гр.Варна, пдс.9002, бул. “Княз Борис I” №77, идентификационен номер по 
БУЛСТАТ 000083619, идентификационен номер по ДДС BG000083619, представляван на 
основание заповед № -РД -14-1757/28.05.2015г. и заповед Ж  РД 14-1478/01.06.2016г. от 
пррф. Д-р Стоян Андреев Стоянов - Зам.-ректор по „ФМБ” и Анета Николаева Великова - 
Главен счетоводител, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,

2. „М ОБИЛТЕЛ“ ЕАД със седалище и адрес на управление гр.София, п.к. 1309, р~ 
н“Илинден“, ул.“Кукуш“ . №1, идентификационен номер по БУЛСТАТ 131468980, 
идентификационен номер по ДДС BG131468980, представлявано от Иван Костов Иванов и 
Виктория Динева, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

се сключи настоящият договор за следното:

ЧлЛ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да предоставя, срещу 
възнаграждение и при условията на настоящия Договор, следните услуги: 
далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE 
допълнителни услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до 
интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна мрежа за нуждите на Икономически 
университет -  Варна, наричани за краткост „Услугите45.

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя Услугите, съгласно Предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация и Ценовите 
параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съставляващи съответно Приложения № 1 и № 2 към 
настоящия Договор („Приложенията“) и представляващи неразделна част от него.

и

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

СРОК НА ДОГОВОРА. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.З. Срокът на Договора е 2 /две/ години. Срокът започва да тече считано от датата на 
сключването и представяне на заявка от Възложителя за стартиране на услугата.
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Договорът се прекратява с изтичане на ерока или при достигане на максимално 
допустимата стойност по чл.5(1), в зависимост от това кое от двете събития настъпи по- 
рано.

Чл.4, Мястото на изпълнение на Договора е гр.Варна, бул. "’Княз Борис I” № 77, Учебен 
корпус -  1; ул.”Евлоги Георгиев” № 24, Учебен корпус -  2; бул.”Сливница” № 158-А, 
Учебен корпус 3.

Чл.5.(Х) За предоставяне на Услугите, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
база единичните цени, предложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в ценовите му параметри, като 
максималната; стойност на договора не може да надвишава 70 000.00лв. /седемдесет 
хиляди лева/ без включен ДДС и 84 000.00лв. (осемдесет и четири хиляди лева) с 
включен ДДС наричана по-нататък „Цената“.

(2) В Цената по ал.1 са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на 
Услугите, включително и разходите за персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или 
на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, Като 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащането на каквито и да е други разноски, направени 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(3) Цената, посочена в ал. 1, е фиксирана/крайна за отделните дейности, свързани с 
изпълнението на Услугите, посочени в Ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и е 
фиксирана/крайна за времето на изпълнение на Договора и не подлежи на промяна.

(4) Уговорената цена включва всички преки и непреки разходи за изпълнение на Договора 
и не може да бъде променяна.

(5) Месечните абонаментни такси се предплащат ежемесечно в срок до 10 /десет/ работни 
дни, считано от издаване на фактура от Изпълнителя.

(6) Цена по услугата се заплаща ежемесечно в срок до 10 /десет/ работни дни, считано от 
издаване на фактура от Изпълнителя.

Чл.6.(1) Всяко плащане по настоящия Договор се извършва въз основа на фактура за 
дължимата сума за съответния период, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подробна 
детайлизирана сметка за ползваните услуги, представени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да извършва всяко дължимо плащане в срок до 10 
(десет) работни дни след получаването на фактура на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при спазване 
на условията по ал.1.

Чл.7.(1) Всички плащания по този Договор се извършват в лева чрез банков превод по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: ТБ „Райфайзенбанк България“ АД
ВЗС: RZBBBGSF
IB AN: BG94 RZBB 9155 1060 3623 19.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. 1 в срок от 3 (три) работни дни, считано от момента на 
промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, 
счита се, че. плащанията са надлежно извършени.

Чл.8. Изброяването и а конкретни права и задължения на Страните в този раздел от 
Договора е неизчерпателно и не засяга действието на други клаузи от Договора или от

ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ПЛАЩАНЕ.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
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приложимото право, предвиждащи права и/или задължения на която и да е от 
Страните.

Общи права и задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи възнаграждение в размера,-сроковете и при условията от настоящия договор;
2. да иска и да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на 

задълженията по настоящия Договор, както и всички необходими документи, 
информация и данни, пряко свързани или необходими за изпълнение на Договора;

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да предоставя Услугите и да изпълнява задълженията си по настоящия Договор в

уговорените срокове и качествено, в съответствие с Договора и Приложенията;
2. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи в хода на

изпълнението на работа, да предложи начин за отстраняването им, като може да 
поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването им;

3. да изпълнява всички законосъобразни указания и изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
4. да лази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в

чл.38 от този Договор;

Общи права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква и да получава Услугите в уговорените срокове, количество и качество;
2. да контролира изпълнението на поетите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ задължения, в т.ч. да иска

и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ през целия Срок на Договора, или да 
извършва проверки, при необходимост и на мястото на изпълнение на Договора, но без 
с това да пречи на изпълнението;

3. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставената услуга да е при съответното качество, в
съответствие с уговореното в чл.14.(1) т.2 от Договора;

4. да не приеме някои период на дейността, в съответствие с уговореното в чл.25.(1) т.4 от
Договора;

ЧлЛ2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да приеме изпълнението на Услугите за всяка дейност, когато отговаря на 

договореното, по реда и при условията на настоящия Договор;
2. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Цената в размера, по реда и при условията, предвидени

в настоящия Договор;
3. да предостави и осигури достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до информацията, необходима за 

извършването на Услугите, предмет на Договора, при спазване на относимите 
изисквания или ограничения съгласно приложимото право;

4. да пази поверителна Конфиденциалната информация, в съответствие с уговореното в 
чл.26 от Договора;

5. да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнението на Договора, 
включително и за отстраняване на възникнали пречки пред изпълнението на този 
Договор, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поиска това.
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ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

ЧлЛ 3. Предаването на изпълнението на Услугите за всеки отделен етап се документира с 
детайлизирана сметка за ползваната услуга в два оригинални екземпляра -  по един за 
всяка от Страните („Детайлизирана сметка“).

ЧлЛ 4.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да приеме изпълнението, когато отговаря на договореното;
2. да поиска качествена услуга, като в случай на некачествена такава , установена с 

двустранен протокол между страните стойността й е изцяло за сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

3. когато бъдат установени несъответствия на изпълненото с уговореното или бъдат 
констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемане на 
изпълнението до отстраняване на недостатъците, като даде подходящ срок за 
отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. да откаже да приеме изпълнението, при отклонения от договореното и в случай, че 
констатираните недостатъци са от такова естество, че не могат да бъдат отстранени в 
рамките на срока за изпълнение по Договора.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на Услугите по този Договор се извършва с 
окончателена Детайлизирана сметка Приемо-предавателен протокол в срок до 5 (пет) 
работни дни след изтичането на срока на изпълнение предмета на Договора. В случай, 
че към този момент бъдат констатирани недостатъци в изпълнението, те се описват в 
Приемо-предавателен протокол и се определя подходящ срок за отстраняването им.

САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

ЧлЛ 5. При просрочване изпълнението на задълженията по настоящия Договор, 
неизправната Страна дължи на изправната неустойка в размер на 5% (пет на сто) от 
Цената за съответния месец за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет на сто) от 
Стойността на Договора.

ЧлЛ 6. При констатирано лошо или друго неточно или частично изпълнение на отделна 
дейност/задача или при отклонение от изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в 
Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата спецификация, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни изцяло и 
качествено съответната дейност/задача, без да дължи допълнителна цена за това. В 
случай, че и повторното изпълнение на услугата е некачествено, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи гаранцията за изпълнение и да прекрати договора.

ЧлЛ 7. При разваляне на Договора поради виновно неизпълнение на някоя от Страните, 
виновната Страна дължи неустойка в размер на 5% (пет на сто) от Стойността на 
Договора.

ЧлЛ 8. Плащането на неустойките, уговорени в този Договор, не ограничава правото на 
изправната Страна да търси реално изпълнение и/или обезщетение за понесени вреди и 
пропуснати ползи в по-голям размер, съгласно приложимото право.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ9.(1) Настоящият Договор се прекратява:
1. ' с изтичане на срока по чл.З или с достигане на максимално допустимата Стойност на

Договора;
2. с изпълнението на всички задължения на Страните по него;
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3. при настъпване на пълна обективна невъзможност за изпълнение, за което обстоятелство
засегнатата Страна е длъжна да уведоми другата Страна в срок от 30 (тридесет) 
календарни дни от настъпване на невъзможността, като представи доказателства;

4. при прекратяване на юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство, по 
смисъла на законодателството на държавата, в която съответното лице е установено;

5. при условията по чл. 5, ал. 1, т. 3 от ЗИФОДРЮПДРСЛ.
(2) Договорът може да бъде прекратен
1. по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
2. когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация -  по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.20. Всяка от Страните може да развали Договора при виновно неизпълнение на 

съществено задължение на другата страна по Договора, при условията и с последиците 
съгласно чл. 87 и сл. от Закона за задълженията- и договорите, чрез отправяне на 
писмено предупреждение от изправната Страна до неизправната и определяне на 
подходящ срок за изпълнение. Разваляне на Договора не се допуска, когато 
неизпълнената част от задължението е незначителна с оглед на интереса на изправната 
Страна.

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява Договора в случаите по чл. 118, ал. 1 от ЗОП, без да 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора 
вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Чл.22. Във всички случаи на прекратяване на Договора, освен при прекратяване на 
юридическо лице -  Страна по Договора без правоприемство:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят констативен протокол за извършената
към момента на прекратяване работа и размера на евентуално дължимите плащания; и

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а) да преустанови предоставянето на Услугите, с изключение на такива дейности, каквито

може да бъдат необходими и поискани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички изпълнени дейности, изготвени от него в 

изпълнение на Договора до датата на прекратяването;
в) да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички документи й материали, които са собственост на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са били предоставени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с предмета на 
Договора.

Чл.23. При предсрочно прекратяване на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ реално изпълнените и приети по установения ред Услуги

Дефинирани понятия и тълкуване
Чл.24.(1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, използваните в 

него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните дефиниции в 
Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия -  според 
значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП.

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в Договора и 
Приложенията, се прилагат следните правила:

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби;
2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора

Спазване на приложими норми
Чл.25. При изпълнението на Договора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички

. приложими нормативни актове, разпоредби, стандарти и други изисквания, свързани с
. / \  :
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предмета на Договора, и в частност, всички приложими правила и изисквания, 
свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими 
колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално 
и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.

Конф-иденциалност
Чл.26.(1) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала й известна при 
или по повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация“). 
Конфиденциалната информация включва, без да се ограничава до: всякаква финансова, 
търговска, техническа или друга информация, анализи, съставени материали, 
изследвания, документи или други материали, свързани с бизнеса, управлението или 
дейността на другата Страна, от каквото и да е естество или в каквато и да е форма, 
включително, финансови и оперативни резултати, пазари., настоящи или потенциални 
клиенти, собственост, методи на работа, персонал, договори, ангажименти, правни 
въпроси или стратегии, продукти, процеси, свързани с документация, чертежи, 
спецификации, диаграми, планове, уведомления, данни, образци, модели, мостри, 
софтуер, софтуерни приложения, компютърни устройства или други материали или 
записи или друга информация, независимо дали в писмен или устен вид, или 
съдържаща се на компютърен диск или друго устройство.

(2) С изключение на случаите, посочени в ал.1 на този член, Конфиденциална информация 
може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от другата 
Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно.

(3) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 
информация, когато:

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този Договор
от която и да е от Страните;

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 
Страните; или

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен орган
и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване;

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, 
уведомява незабавно другата Страна по Договора.

(4) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 
поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейни служители и 
наети от нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за 
изпълнението на тези задължения от страна на такива лица.

Чл.27. Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в 
сила и след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.

Публични изявления ‘
Чл.28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да разкрива 

или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с извършване на 
Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 
материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 
предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 
безпричинно отказано или забавено.
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Авторски права
Чл.29.(1) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и 
всякакви други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с 
изпълнението на Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в 
който биха принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети 
лица не притежават права върху изготвените документи и други резултати от 
изпълнението на Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.

(2) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 
Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им:

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, чиито

права са нарушени.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени авторски 

права от страна на трети лица в срок до 5 {пет) дни от узнаването им. В случаи, че 
трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с 
изпълнението по Договора.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените вреди и 
пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски права 
на трети лица.

Прехвърляне на права и задължения
Чл.30. Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания 
по Договора могат да бъдат прехвърляни или залагани съгласно приложимото право.

Чл.31. Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, изготвени 
в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 
ограниченията на ЗОП.

Непреодолима сила
Чл.32.(1) Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този Договор, когато 

невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
(2) За целите на този Договор, „непреодолима сила“ има значението на това понятие по 

смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон.
(3) Страните се съгласяват, че за непреодолима сила ще се считат и изменения в 

приложимото право, касаещи дейността на която и да е от тях, и възпрепятстващи 
изпълнението или водещи до невъзможност за изпълнение на поетите с Договора 
задължения.

(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжва 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.

Изменения
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Към уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени 
доказателства за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната 
връзка между това обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното 
времетраене на неизпълнението.

(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. Засегнатата 
Страна е длъжна, след съгласуване с насрещната Страна, да продължи да изпълнява 
тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата сила.

(5) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна:
1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на непреодолима 

сила;
2. която не е информирала другата Страна за настъпването на непреодолима сила;
3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност

за изпълнение на Договора.
(6) Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.

Нищожност на отделни клаузи
Чл.ЗЗ. В случай, че някоя от клаузите на този Договор е недействителна или неприложима, 

това не засяга останалите клаузи. Недействителната или неприложима клауза се 
заместват от повелителна правна норма, ако има такава.

Уведомления .
Чл.34.(1) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, 
по факс, електронна поща.

(2) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както следва:

1.3а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.Варна, п.к.9002, бул. “Княз Борис I” №77
Тел.: 088 216 4857, 088 216 4854
Факс: 052 643 365
e-mail: gochev@ue-vama.bg
Отговорно лице за изпълнение: инж.Николай Гочев, инж.Иван Петров

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр.София, п.кЛ 309, р-н“Илинден“, ул.“Кукуш“ №1 
Тел.: 0882204016 
Факс: 014857907 
e-mail: bids@mobiltel.bg
Отговорно лице за изпълнение: Мария Георгиева -  Акаунт мениджър „Корпоративни

(3) За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването -  при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка -  при изпращане по куриер;
3. датата на приемането -  при изпращане по факс;
4. датата на получаване -  при изпращане по електронна поща.
(4) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена на 

посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 
комуникация и на посочените отговорни лица за контакт. При промяна на посочените

клиенти
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адреси, телефони и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми 
другата в писмен вид в срок до 5 {пет) дни от настъпване на промяната. При 
неизпълнение на това задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, 
ако е изпратено на посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация 
и на посочените лица за контакт,

(5) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на 
дейност, срока на съществуване, органите на управление и представителство на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в 
срок до 5 {пет) дни от вписването й в съответния регистър?

Приложимо право
Чл.35. Настоящия Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 
подчинени на и ще се тълкуват съгласно действащото българско законодателство.

Разрешаване на спорове
ЧлЗб. Всички спорове, породени от настоящия Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 
празноти в Договора или приспособяването му към нововьзяикнали обстоятелства, ще 
се уреждат между Страните чрез преговори, а при непосшгане на съгласие -  спорът ще 
се отнася за решаване от компетентния български съд.

Екземпляри
Чл.37. Настоящия Договор се състои от 9 (девет) страници и е изготвен и подписан в 3 

(три) еднообразни екземпляра -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(

Приложения:
Чл38. Към този Договор- се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:
Приложение № 1 -  Копие от предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с
техническата спецификация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 2 -  Копие от ценовите параметри на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. -

/
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ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ

Подписаната .Мария Христова Георгиева,
(трите имена)

данни по документ за'самоличност л. к. № 603566134 . издадеш яа 23,10.2007 г. от МВР ~ 
Варна,
(номер налично: карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството см на Акаунт мениджър "Корпоративни клиенти'1- Упълномощено лице на 
Мобилтел НАД,

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ 131468980,

УВАЖАЕМИ Г-Н ЗАМ-РЕКТОР,

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за 
провеждане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителна услуга 
чрез мобилна мрежа по стандарт GSM, UMTS и LTE, допълнителни услуги, свързани с нея 
/фиксирана телефонна услуга/ ш достъп до интернет, вкл. предоставяне на виртуална частна 
мрежа за нуждите на Икономически университет -  Варна. ̂  /тсод. съгласво общия 
терминологичен речник /CVP/: 642! 2000/, ние предлагаме за срока на договора, да извършваме 
услугата* като:

1. Предлагаме месечна абонаментна такса за Тарифен план ,Ш е включени К) бр.
SMS към всички национални мрежи и неограничен мобилен интернет с I ''GB на 
максимална скорост на стойност 6,10 лв (шест лева и десет стотинки.) лева без вкл. ДДС 
(посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая).

2. Предлагаме месечна абонаментна такса за Тарифен план .№2 е включени 50 бр.
SMS към всички национални мрежи и. неограничен мобилен интернет с 5 GB на 
макекмалка скорост на' стойност 7,10 (седем лева и десет стотинки ) лева без вкл. ДДС 
(посочва се с точност до втория знак след оесетичпата запетая).

3. Предлагаме цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи, и 
национални фиксирани мрежи за Тарифен план Ж»], след изчерпване на безплатните 
минути на стойност 0.00 лв. (нула лева) лева без вкл. ДДС (посочва се с точност до е,тория 
зн ак. сл со о есет ичн ат а зan е т ая}.

А: Предлагаме цена на минута разговор към всички национални мобилни мрежи и
национални • фиксирани мрежи за Тарифен план №2. след изчерпване на безплатните-
минути на стойност 0,00 лв (нула лева) лева без вкл ДДС [посочва се о точност 'оо стория
знак сова десетичната запетая}.

5 Предлагаме брой включени минути за лаш-н;нални разговори кзчън груаз^а гму1

всички капноналнн мрежи, за Тарифен :.. ;::н ! 44(>40 мин. ■четиридесет и чети pi--: хиляди
‘Весз сз о'гц ни четиридесет минуси j v' ;Т:-:

: ■ \ . - -
;



6. Предлагаме брой включени минута за национални разговори извън групата, към 
всички национални мрежи, за Тарифен план №2 44640 мин. (четиридесет и четири хиляди 
шестстотин и четиридесет минути)

7. Предлагаме дена. на месечна такса за 1 бр. телефонен пост (>0*01 л в .) на стойност 
0,01 лв (нула лева и нула един лева) без. вкл. ДДС (посочва се с точност до втория знак 
след десетичната запетая).

8. Предлагаме цена на първоначална такса свързване при повикване на стойност
0,00 (нула лева) лева без вкл. ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната 
запетаяД

9. -.Предлагаме цена на минута селищен разговор към всички национални фиксирани 
мрежи, извън включените.безплатни минути на стойност 0.00 лв. (нула лева) лева без вкл. 
ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая).

1 0. Предлагаме цена на минута за междуселищни разговори към всички национални 
фиксирани мрежи, извън включените безплатни минути на стойност 0,00 лв. (нула лева) 
лева без вкл. ДДС ('посочва, се с точност до втория знак след десетичната запетая).

11. Предлагаме цена на минута за разговори между фиксираните номера на 
Възложителя (група), извън включените безплатни минути на стойност 0,00 лв, (нула. лева) 
лева без вкл. ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната запетая).

12. Предлагаме цена на минута за разговори към мобилни мрежи на стойност 0,00 лв. 
(нула лева) лева без вкл. ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната 
запетая).

13. Предлагаме безплатни минути месечно на 1 телефонен пост за обаждания към 
абонати във фиксираната мрежа на оператора 4464-0 (четиридесет и четири хиляда 
шестстотин и четиридесет минути). - .

14. Предлагаме безплатни минути на J телефонен пост месечно за обаждания към 
абонати извън фиксираната мрежа на оператора към други фиксирани и мобилни мрежи в 
страната 44640 (четиридесет и четири хиляди шестстотин и четиридесет минути).

15. Предлагаме цена на месечна такса (общо за всички описани в Списък № 2 
локации, съгласио техническата спецификация по поръчката.) на стойност 150,00 (сто и 
петдесет ) лева без вкл. ДДС (посочва се с точност до втория знак след десетичната 
запетая.},

Подпис на лицето (и печат)

Дата.
Име и фамилия



Приложение 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на участник в процедура по обявена от Икономически университет -  В ар на обществена 
поръчка с ред за възлагане публично състезание с предмет: „Предоставяне на 

далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа.по стандарт GSM,UMTS и I ТЕ, допълнителни 
услуги-, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до интернет, вкл. предоставяне 

на виртуалва частва мрежа за нуждите на Икономически университет- Варна.11'

! код, съгл ас и о общия терм и нологич ен реч н ик / С V IV: 642,1 2000/.

Подписаната Мария Христова Георгиева,
(трите имена) ■ . - ■
данни по документ за самоличност л. к. № 603566134 ,, издадена на 23.10.2007 г. от МВР -  Варна, 
(номер па лична карта., дата, орган и място на издаването)
в качеството си на Акаунт мениджър "Корпоративни клиенти'*-■ Упълномощено лице на Мобшиел 
ЕАД,

(длъжност). (наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТ.АТ 13 1468980,

•Съгласно публикувана в профила на купувача на Икономически университет - Варна и в 
електронната страница на Агенцията, за обществени поръчки процедура по обявена обществена 
поръчки, при ред за възлагане публично състезание с предмет: „Предоставяне на 

. далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по стандарт GSiVLUMTS и LTE, допълнителни 
услуги, свързани с нея /фиксирана телефонна услуга/ и достъп до штгернет, вкл. предоставяне ва 
виртуална час/гна мрежа за нуждите- на Икономически университет' -  Варна."" и след като се 
запознахме с условията за участие, приемаме да из?кълним-обществената поръчка, съгласно 
изискванията на възложителя и предоставяме на вниманието Ви настоящото предложение за 
изпълнение на поръчката в съответствие е техническата спецификация, ние предлагаме:

ОТНОСНО ЧАСТ I. ТЕХНМЧЕСКА.СттФМКАЦКЯ. М  МОБИЛНА 
ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

1. Да предоставим на Възложителя абонаментни SIM карти. за Е>к.пючване към своята 
мобилна клетъчна мрежа, по стандарт GSM. UMTS и I.TE сле,о заявка. по видове абонаментни 
планове, зададени от Възложителя, съгласно нуждите i\ потребностите на различните, абонати и 
Корпрративната група, за срока на договора. Да предоставим.. по необходимост ма Възложители 
;!оггьлн.ите..гЕни SfM карт.И;. със срок на действие. съответстваш г,,.-; ссслючемия договор.

2. Да предоставим втзк-южност за смяна на тарифните платове:спорел необходимостта на 
Възложител*;

3. Да вк.точнм t* една корпоразмвната група всички прслпстаье;:и абонаменти (SIM карти)
:io I • ч i ч - • I и 0 г: фиксирани-; е 'г-^ефовни \-слуг<: описали разлис ..УЕХНМЧЬСКО ЗА.ДАНИ;;'.



ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА“, като разговорите на 
абонатите в корпоративката група да са безплатни и без лимит.

4. Разговорите на абонатите към всичка национални мобилни мрежи, национални 
фиксирани мрежи да са безплатни и без лимит.

5. Да предоставим възможност за включване към корпоративната група ка посочени o'i 
Възложителя служители, притежаващи лични S1M карти,.при преференциални ценови условия, 
като разходите бъдат за тях.на сметка.

6. Гарантираме на едновременна мин имал на достъпност до мобилната услуга не по-малко 
от 60 % от обема на поръчката..

7. По указания на Възложителя да извършим ограничения на възможностите за избиране на 
направления от абонатите на коргюративната група.

8. Да предоставяме ежемесечно на Възложителя детайлизирана сметка за проведени 
разговори на абонатите по направления, време и стойност.

9'. Да освободим от заплащане услуги като: подробно електронно месечно извлечение., 
добавяне на нови абонати в корпоративката група, изваждане на абонати от.корпоративната. 
група.

II IПо указание на Възложителя да активираме и деактивираме услугата „Роумикт“ за 
определени абонати.

11. Да се издаваме дубликат на открадната или загубена карта.
12..Да предоставим услугата „мобилен интернет” на подадени от Възложителя номера и 

предоставяне на услугата „мобилен -интернет” при необходимост на допълнително подадени 
номера.

13. Да осигурим възможност за'запазвада на телефонните номера, ползвани от Възложителя 
при промяна на доставчика, на мобилната телефонна услуга.

14. Да предоставим бюджет на стойност 30 0000 л в. /тридесет хиляди лева! без включен ДДС 
за покупка на мобилни апарати по цени ненадвишав&щи цените в каталога ка Изпълнителя на 
поръчката към съответния период на покупка,

■ ОТНОСБО ЧАСТ II. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДА.НЖЕ ЗА. ПРЕДОСТАВЯН Е НА 
ФИКСИРАНА ТЕЛЕФОННА УСЛУГА

1.. Наличие на непрекъсната техническа поддръжка и система за обслужване на 
Възложителя.

2. Телефонните услуги ще бъдат п редоставени на адресите на Възложител я.
3. Да осигурим възможност за провеждане на селищни, между сели шии, международни 

повиквания и възможност' за осъществяване на входящи и изходящи гласови телефонни 
обаждания от и към всички фиксирани и мобилни национални мрежи и към международни 
мрежи.

4. Услугата ще отговар*; не утвърдените стандарти.
5. Да предоставим активно оборудване ’ с интерфейс., съвместим с оборудването ма 

Възложителя, даващо възможност предоставените услуги да отговарят напълно на посочените 
■ е п е ц и ф и ка ц.и и в до ку м еит ‘а ци я та.

6. Да осигурим свързаност за абонатите на Възложителя в зависимост от необходимостта за 
обслужване на телефонния: трафик.

1.. Да осигурим запазването на съществуващите фиксирани телефонни номера.
Да освободим от заплащане услуги като: подробно електронно месечно из в ле. че ни е. 

добавяне на нови абонати в корпоративната група: изважлане ка абонати от корпоративната 
група •

1). Повикванията към национални номера за досгьп до спешни повиквания - 1 50 j  о().! 66.
И 2 ■ ijsc- са безплатни.

i(l. Да осигурим справочни телефонни услуги.
Н.Ла осигурил i:T3Mri>;H-ioc'i за: Тонално по^ерпна* бира не. i-u 1ен'гвфика;>ия на линкггъ па 

гнкагпо к. и,1пл;тканчсациг: на свързаната .пиш-нг Г 1рн гроге>гдгл-гтг на нсски разговор о:



телефонните постове на Възложителя да предоставим възможност за идентификация на викащия 
номер/С LIP/ и предаването му към викания номер.

12. Да осъществя в и iw наблюдение и да правим статистика на годиш на база най-малко на 
следните параметри на качеството на фиксираната телефонна услуг а и качество на обслужване:

- процент на неуспешни повиквания;
- процент повреди на абонатната линия;
- време за отстраняване на повреди:
- време за първоначално свързване към мрежата;
- време за установяване на връзката ;
- време за отговор при услуги от оператор;
- време за отговор при заслуги за справка в телефонен указател;
13. Да осигурим предварително уведомяване за прекъсване на услугите при извършване на 

ремонти или поради развитие на съобщителна мрежа, както и за сроковете на прекъсването или 
влошаването на качеството на услугата.

14. Да предоставим безплатни телефонни апарати.
2. Да осигурим като оператор на. обществени фиксирани телефонни мрежи и да 

предоставим гласова телефонна услуги,, услугите без такса инсталация и/или каквито и да било 
еднократни такси за активиране, деактивиран е, промяна, преместване и други по предоставяните 
фиксирани услуги.

3; Няма да начисляваме пър&оначална такса свързване на предложените безплатни минути, 
както и при провеждането на международни разговори.

4. Таксуването на продължителността на разговорите и на предложените минути: 
максимален период на първоначално таксуване -  60 /шестдесет/ секунди, след това таксуването 
да се извършва на всяка минута...

5. Да осигурим предоставяне и ползване на факс услуги, които да поддържат всички факс 
стандарти.

- ОТНОСНО ЧАСТ пх. т хш ш ч ж ск о  ЗАДАНИЕ ъа п р е д о с т а в я н е  н а ,
. ИНТЕРНЕТ УСЛУГА . -

1. Поддържаме динамична маршрутизация (BGP4 протокол) по външните си канали:
* 'подържа ме IFv4/IPv6 Dual Slack, ' . .
«• оперираме MPLS Core мрежа. . ■

2. Разполагаме със собствен технически възел в международен телекомуникационен 
център, в който да се термин мрат международните му канали,

3* Имаме международна връзка към internet Exchange.
4. Разполагаме със собствен център ча наблюдение на работоспособността на мрежата си 

и предоставянето на услугата..
5. Имаме ра.ботоспоеобва система %г. обслужване па клиентите (Ketpdesk).
6.„ Разполагаме със сертифицирав:■ ; специалисти по мрежовк.м иктернет техно.погим.
7 „ Г ара и ти раме 99 % /де ветд есет ■ у; д снет / от догс > so рей и я траф и: к: ■
8. Гарантира време за възстановяване на услугата при възникване на повреда в мрежата на 

доставчика и невъзможност :*s обмеч на трафик с хостове » Интернет до 1 /два/ часа в .работен 
ден. '

Осигурим надеждност- на к р е г  к поддръжка-
е- uptime 99,95 % /деве^ес^т и девет- и деветдесет' и псу:/:
е* запят на пакети " 3 .< '
е 1 (Ю % ?;сто/' сил-е: гни-нют; ч? с̂;|угтгг̂ : (Upf(uK;̂ [V>vv;-] !онс ;/;■?
HL Да предоставим межл.'.'параден • ч чриче;. Интернет трафик от наземег международен 

канал и български неограничен Интеи-*‘.т трафик'(peeritig;
j I. ,Ца прелистя в и i.-i Вир-гт,,и.ки .-пеио сп нюеме:-: меж,-д народен канап и Гп-лгарскв

чеогрси in̂ es: Интерне- '"р^фиг<. регтчо? ( ...
,■ " \ V

• . . ч



6. При поискване от страна на Възложителя се задължаваме да предоставим фиксиран 
Интернет със съответните параметри на посочена локация в : ;;т, ^ : . . . ■ ) : г
. ;f ; ■•■- t • . :• ;■; стопанисвана от Икономически университет ~ Варна.

7, При заявка от страна на Възложителя ще изградим и поддържане безплатни Wi-Fi зони 
със съответното оборудване, осъществяващо пълно покритие на сградите в посочените локации:

е гр. Вари а, бул. „Княз Борис101 № 77;
* гр. Варна, З'л. ...Евлоги Георгиев44 №> 24;
* Гр. Варна бул. .„Сливница'*' № 158-А.

Дата 10.08.2017 год.

Име и фамилия Мария Г ео р ги е^Д  r : v

Подпис на лицето (и печат)
. А л  .

^ ..... .  _ ■
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В 
СЪОТВЕТСТВИЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРЕДСТАВЯНЕ НА МОБ-ЙЛТЕЛ ЕАД 
Мобилтел ЕАД е. операторът, на. когото бизнеса в България гласува най-голямо 

доверие -  работим заедно с над 70% от фирмите в страната. Мобилтел ЕАД е операторът 
е. най-добро покритие на страната и населението.

Мобилтел ЕАД е операторът с над 5.2 милиона абонати и устойчив пазарен дял. Част е 
от групата- ка Telekom Austria Group, която включва оператори в осем страни, 
обслужващи . над 22 млн. абонати. Следвайки мисията да бъде лидер на 
телекомуникационния пазар в България и в желанието си да удовлетвори очакванията на 
клиентите, Мобилтел ЕАД разработи специално портфолио от интегрирани услуги - 
фиксирани и мобилни. Мобилтел ЕАД е първия!’ оператор,, който предлага пълен пакет' 
от телекомуникационна услуги на корпоративните си клиенти и по този начин 
оптимизира техните разходи за телекомуникации.

Мобилтел ЕАД притежава сертификати удостоверяващи съответствието на 
осъществяваната дейност със стандарти: ISO 9001:2008,, ISO 20000-1:2011 и ISO 
27001:2005;, издадени от акредитирани институции.

ОШ Ю АНИЕ й  КОЛИЧЕСТВО НА ПОРЪЧКАТА 

Предоставените от Мобилтел ЕАД услуги включват:

[.Предоставяне и ползване на далекосъобщителна услуга чрез мобилна мрежа по 
стандарт GSM е обем 410 SIM карти е възможност за 2 тарифни плана.
2. Предоставяне на'бюджет- на стойност не по-малко от посоченото е т, 7.2 от Описание 
на обществената, поръчка, без включен ДДС за покупка на мобилни апарати по цени 
неиадвишаващи цените в каталога на Изпълнителя на поръчката към съответния период 
на заявка от страна в а Възложителя;
3, Предоставяне и ползване на стационарни телефонни услуги с възможност' за 

осъществяване на'селищни. междуселищяк, международни разговори, както и разговори 
към мобилни, мрежи за абонатите на Възложителя, съгласно списъка на телефонните,, 
постове., заедно с пакет от допълнителни гласови услуги., позволяваща реализацията на 
комутируеми връзки в мрежата на оператора, калето и връзки към други фиксирани и 
мобилни мрежи на територията на Република България за всички телефонни абонати на 
Възложителя с обем: 40 броя при предоставяне на безплатни апарати;
4. Достъп до Интернет е яиртуална ластна мрежа за нуждите на Икономически 
университет - Варна- и второстепенните, разпоредители на университета с нелимитиран 
но обем мобилен 'интернет, сь глас но техническата спецификация към настоящата 
обшествена попьчка.:
5, Безплатни к нео, рани чек и разговори а. група между всичките до 450 мобилни и 
фиксирани номера- и да гарантира! едновременна мини малка достъпност до мобилиата 
\ слуга не по-малко о; от поема на поръчката. Възложителят си запазва правото по
изк'-алчен не да л д:т-л  лопълкителитбри-н карти. каялвърля-ди определените бройки .по


