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ДОГОВОР
за предоставяне на електронни съобщителни услуги 

Днес, ../2018 г., в гр. София между:
"П ърва специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение 

“Света София" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София ул.”Михалаки Ташев” № 
2, ЕИК 000689182, представлявано от доц. д-р Гергана Коларова -  Изпълнителен директор, 
наричано по-долу ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ от една страна, и

„М ОБИЛТЕЛ” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр. София, район Илинден, 
ул. „Кукуш“ №1, ЕИК 131468980, представлявано от Виктория Димитрова Динева -  Директор 
на Дирекция „Финанси“ и Главен счетоводител на „Мобилтел“ ЕАД и Иван Костов Иванов -  
Старши Директор Направление Корпоративни продажби на „Мобилтел“ ЕАД, в качеството им 
на упълномощени представители на Изпълнителните директори на „Мобилтел“ ЕАД, с 
пълномощно с Per. № 11768/2017 г., наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

на основание чл. 20, ал. 4, т. 3 и ал. 5 от Закона за обществените поръчки въз основа на 
проведена процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Предоставяне 
на електронни съобщителни услуги за нуждите на “ПЪРВА САГБАЛ СВЕТА СОФИЯ” ЕАД“ 
се сключи настоящият договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предоставя електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна 
съобщителна мрежа - на мобилни телефонни услуги по стандарта GSM/UMTS и на фиксирани 
телефонни услуги, наричани за краткост „услуги”, подробно описани в техническото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ -  Приложение M l  и ценово предложение -  Приложение 
М  2, които са неразделна част от този договор.

(2) Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да отговарят на изискванията за 
качество, заложени в индивидуалната лицензия за осъществяване на далекосъобщения, 
издадена от Комисията за регулиране на съобщенията.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугите в съответствие условията на поканата за 
участие и техническата спецификация и клаузите на настоящия договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя оферираните допълнителни услуги за нуждите на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз основа на допълнителна писмена заявка на преференциални условия, 
съгласно приложената ценова листа.

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2. (1) Настоящият договор е със срок на изпълнение 24 (двадесет и четири) месеца или до 

изчерпване на сумата от 29 900 (двадесет и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС, което от 
двете обстоятелства настъпи първо.

(2) Договорът влиза в сила от датата на подписването на двустранен протокол за начална дата 
за извършване на услугите. Протоколът се подписва от упълномощени представители на страните.

(3) Договорът обвързва страните при договорените условия и след срока по предходната 
алинея до провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на 
писмено уведомление от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ в рамките на договорената стойност.
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(4) В срок д о ........ (......................... ) календарни дни от подписване на настоящият договор,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да пренесе ползваните номера в своята мрежа, в случай на 
необходимост и да започне предоставянето на услугите, предмет на договора, в пълен обем. 
Преносът на ползваните номера, респективно готовността за предоставяне на услугите се 
удостоверява с подписването на двустранния протокол по ал. 1.

Ш . М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.З (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя SIM карти и устройства, предмет 

на договора в административната сграда на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на посочения по-горе адрес.
(2) Предоставянето на услугите по предмета на договора, чрез обществена електронна 

мобилна мрежа по стандарта GSM с национално покритие се осъществява на територията на 
Република България.

Ш . М ЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.4. (1) Мястото на предоставяне на фиксирани телефонни услуги е сградата на “Първа 

САГБАЛ „Света София” ЕАД гр. София ул. „Михалаки Ташев“ № 2.
(2) Мястото на предоставяне на мобилните телефонни услуги е територията на 

Република България и в чужбина, чрез предоставянето на услуга „роуминг“.

IV. КАЧЕСТВО
Чл.5 Услугите, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да отговарят на изискванията 

за качество, заложени в издадените от компетентните регулаторни органи разрешителни и 
лицензни за предоставяне на електронни съобщителни услуги чрез обществена електронна 
мобилна мрежа по стандарт GSM и UMTS и чрез фиксирана телефонна мрежа и 
представената оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ЦЕНА И  НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Ч л.6  (1) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услугите по 

цени, съгласно ценовото предложение Приложение №  2, неразделна част от настоящия 
договор.

(2) Цените, посочени в Приложение № 2 са крайни за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и включват 
абсолютно всички разходи по изпълнение на поръчката, в т.ч. данъци, такси и други плащания 
съгласно действащото законодателство.

(3) Цените, посочени в Приложение № 2 са окончателни и не подлежат на увеличение за 
срока на настоящия договор.

(4) Максималната стойност на предоставените услуги по договора е до 29 900 (двадесет 
и девет хиляди и деветстотин) лева без ДДС.

Чл.7 (1) Плащането на предоставените услуги се извършва от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 
ежемесечно, в срок до 30-то число на следващия месец за използваните услуги през 
предходния месец, въз основа на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална данъчна фактура, 
придружена с детайлизирани справки с подробно описание на използваните услуги.

(2) Всички плащания по този договор се извършват по банков път, по сметка на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

1Л.5 от 30П във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД
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VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни задълженията си по настоящия договор, в пълно съответствие с 

изискванията на документацията за участие, на техническото и ценовото предложение, 
качествено и в определените срокове.

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информацията за ползваните услуги;
3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички влошавания на параметрите 

на предоставяните услуги, пълни или частични прекъсвания и сроковете за отстраняването им.
4. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ за всички промени в статута си до 

изтичане срока на договора;
5. да предоставя въз основа на писмена заявка от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ на всички 

допълнителни услуги при преференциалните условия, оферирани в техническото и ценовото 
предложение.

6. Да отстранява възникнали технически проблеми и повреди в срок от 24 часа от 
уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

7. Да осигури денонощна техническа поддръжка и непрекъснато обслужване в режим 
24X7X365.

8. да не разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма, всякаква 
информация, свързана с изпълнението на договора, без предварителното писмено съгласие на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите на изискване от компетентните държавни органи

9. да определи лице, което да отговаря за изпълнението на договора като посочи трите му 
имена и данни за контакт с него.

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

услугите;
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплаща ежемесечно стойността на предоставените услуги по реда и при условията 

на настоящия договор.
2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
Чл. 11. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ определя лице за осъществяване на връзка с

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и по оперативното изпълнение на договора и подписване на протокола по 
чл. 2, ал.2 Десислава Бонева -  финансов контрольор тел. 02/4470214.

Чл. 12. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право:
1. да ползва услугите в съответствие с настоящия договор и приложенията към него;
2. да оказва текущ контрол при изпълнение на договора, в т.ч. да възлага независима 

експертиза за установяване качеството на предоставяната услуга;
3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно дължимите 

суми за използвани услуги по настоящия договор, включително и за предходен период.
4. да иска от И ЗП Ъ Л Н И Т Е Л Я  да изпълни възложените услуги качествено и в 

срок, без отклонение от договореното и без недостатъци.

гр. 3 от 6
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Настоящият Договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане на договорения срок
2. при достигане на максималната стойност на договора преди изтичане на договорения 

срок без да дължи неустойки или санкции.
3. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
4. с едностранно писмено уведомление без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ 

и без да дължи каквото и да е обезщетение или неустойки в следните случаи:
а) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не подпише протокола по чл. 2, ал.2 в определения за 

това срок или го подпише без да е изпълнил всички изисквания на документацията за участие, 
предхождащи това подписване.

б) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ използва подизпълнител без да е декларирал това 
обстоятелство в офертата си или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата;

в) в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или започне 
производство по ликвидация.

г) в случай, че въз основа на влязъл в сила административен акт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ му 
бъде отнето правото да извършва дейност по предмета на договора.

д) при виновно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочени в 
настоящия договор;

е) в други законоустановени случаи.
Чл. 14. Договорът може да бъде развален едностранно, с писмено уведомление до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестие, ако в хода на изпълнението са съставени повече от 3 
(три) констативни протокола връчени на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, с които от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ е 
констатирано неизпълнение на договорените услуги.

Чл. 15. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила по смисъла на 
Търговския закон.

VIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Ч л. 16. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛ ЯТ и ВЪЗЛО Ж И ТЕЛЯТ третират като конфиденциална 

всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на договора.
Ч л. 17. И ЗП Ъ Л Н И ТЕЛЯТ няма право без предварителното писмено съгласие на 

В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л Я  да разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма 
договора или част от него на трети лица.

Чл. 18. ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от И ЗП Ъ Л Н И Т ЕЛ Я  документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото законодателство.

IX. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 19.(1) При виновно прекъсване в предоставянето на услугите, предмет на настоящия 

договор, при частично нарушаване на предоставянето на услугите, предмет на договора и/или 
при виновно неизпълнение на договорно задължение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за 
всеки ден, в размер на 1 % от стойността на потребените от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ услуги през
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съответния месец, съгласно стойността на представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура за този 
месец.

(2) При пълно неизпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, в размер 
на 10 % от стойността на месечните абонаменти на централата и месечните абонаменти на 
всички SIM картите, за срока на действие на договора.

(3) ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ има право да прихваща стойността на дължимите от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки от дължимата цена за потребените услуги за съответния месец.

Чл. 20. При забавено плащане ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва върху дължимата стойност от датата на падежа до деня на плащането.

Чл. 21. (1) Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 
са валидни, ако са изготвени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на страните и са изпратени включително и по факс.

(2) За дата на получаване на съобщението се смята:
• датата на предаването -  при ръчно връчване на съобщението.
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата.
•  датата на приемането -  при изпращане по факс .
Чл. 22 (1) Адресите за кореспонденция на страните по договора са, както следва:
- на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. София ул.”Михалаки Ташев” № 2, факс: 02/4470245 e-mail: 

sagbal.svetasofia@mail.bg

(2) При промяна на адреса за кореспонденция, съответната страна е длъжна да уведоми 
другата в срок от 3 календарни дни.

(3) Когато някоя от страните е променила адреса си, посочен в този договор, без да 
уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за връчени и когато са 
изпратени на стария адрес.

Чл. 23. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от договора.

Чл. 24. Споровете относно съществуването и действието на настоящия договор или във 
връзка с изпълнението и прекратяването му или неговата действителност се решават между 
страните по взаимно споразумение, а при непостигане на такова спорът ще се отнася за 
разрешаване пред компетентния съд по реда на ГПК.

Чл. 25. При колизия между клаузите на настоящия договор и Общите условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилагат клаузите на настоящия договор съответно условията, 
оферирани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26.3а неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, 
ТЗ, ЗЗД и останалото действащо законодателство, уреждащо конкретните правоотношения.

Чл. 27.При съставянето на настоящия договор се представи свидетелство за съдимост на 
лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП и декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 ЗОП.

Чл. 28.Неразделна част от настоящия Договор са
Приложение № 1 -  Техническа оферта на Изпълнителя;
Приложение № 2 -  Ценова оферта на Изпълнителя.

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ

-н а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: факс: e-mail:

UI.5 от ЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

mailto:sagbal.svetasofia@mail.bg


ПСАГБАЛ “СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
София 1330, ул.”Михалаки Ташев” №2 

Тел. централа: 02 4470200 
тел. 02 4470245 факс 02 4470245

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра — два за 
ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

а^н.чл.42
т.5  отЗОП във връзка с чл.2 т.5 от ЗЗЛД

Главен счетоводител: ч B iftот ЗОП във връзка е чл.2 т.5 от ЗЗЛД 

(Лариса ДОЙЧИНОВА)
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