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ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез лодвижна клетъчна мрежа по 
стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора.

Срок за изпълнение - 24 месеца, считано от датата, на която ще произведе 
действие сключеният договор за изпълнение на поръчката.

Изисквания към изпълнението на услугата:
1. Всички доставени СИМ-карти да бъдат обединени в „затворена група", като 

разговорите помежду им се тарифират с нулева такса - 0.00лв.
2. Изисквания към таксуването на продължителността на разговорите и на 

предложените минути - максимален период на първоначално таксуване на разговори: 
60 секунди, след това таксуване на всяка секунда.

3. СИМ-картите закупени допълнително по време на действието на договора да 
бъдат включвани в съществуващата „затворена група", с тарифи посочени в договора.

4. Да има преносимост ма номерата от съществуващата „затворена група".
5. Да бъдат включени следните допълнителни услуги за GSM-телефонията:
5.1. Преференциални цени за закупуване на телефонни апарати;
5.2. Преференциални цени на закупени от персонала на възложителя SIM 

карти, като разговорите и съобщенията между тях и затворената група са на цена 0,00 
лева;

5.3. Преференциални цени на пренос на данни/факс;
5.4. Преференциални условия и цени за предоставяне на мобилен интернет;
6. Разговори в Roaming;
7. SMS услуги;
8. Мултимедийни съобщения /MMS/;
9. Безплатни повиквания към единния европейски номер за спешни повиквания

1 1 2 ;
10. Посоченият в обема на поръчката брой SIM карти е ориентировъчен с 

възможност за увеличаване и намаляване на абонатите от групата в зависимост от 
нуждите на Възложителя.

Услугата следва да се предоставя съгласно изброените по-долу изисквания.
Изпълнителят следва:
- Да включи в една корпоративната група всички предоставени абонаменти 

(SIM-карти по номера, посочени в настоящата документация) и разговорите между 
абонатите в корпоративната група да са безплатни и без лимит.

- Да включи в корпоративната група нови абонати при същите условия и 
тарифи по искане на възложителя;

- Да предостави възможност за включване към корпоративната група по т. 1 на 
посочени от Възложителя служители, притежаващи лични SIM-карти, при 
преференциални ценови условия, като разходите бъдат за тяхна сметка.

- По указания на Възложителя да извършва ограничения на възможностите за 
избиране на направления от абонатите на корпоративната група.

- Да предоставя на Възложителя справки за проведени разговори на абонатите 
по направления, време и стойност.

- По указание на Възложителя да активира и деактивира услугата Роуминг за 
определени абонати.

- Да се издава безплатно дубликат на открадната или загубена карта.
- Да предоставя услугата „мобилен интернет" само на заявени от Възложителя 

номера;
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- Покритие на минимум десет работни места, определени от Възложителя, 
Проверката на покритието, осигурено от изпълнителя се прави съвместно на десет 
работни места на територията на Община Нова Загора, посочени от Възложителя с 
тестови БШ-карти. В случай, че някоя от точките няма покритие Изпълнителя се 
задължава да го осигури в срок до 30 календарни дни след сключване на договор.

- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, които ще 
бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя.
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ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА

Избор на оператор на обществена мобилна телефонна мрежа за предоставяне 
на гласова телефонна услуга с обем на услугата - 188 SIM карти.

Обемът е прогнозен, и възложителя разполага с правото да увеличи или 
намали обема на поръчката по всяко време от действието на договора.

НАЛИЧНИ СИМ КАРТИ

Общинска администрация
1 0888129760
2 0886095435
3 0889047601
4 0888101070
5 0889204068
б 0885288273
7 0888222780
8 0884206694
9 0885301970
10 0885301659
11 0885301657
12 885301652
13 0885301651
14 0886335812
15 0887399945
16 0887399970
17 0886399944
18 0886665574
19 0885738667
20 0885738670
21 0885738444
22 0889771644
23 0885738660
24 0885880454
25 0885880445
26 0885880458
27 0888880212
28 0885897560
29 0887912710
30 0887912688
31 0886084024
32 0884150386
33 0888100014
34 0882268803
35 0885301975
36 0885301969
37 0885301981
38 0889326288
39 882417775
40 886445011
41 886445037
42 886554451
43 0885880267
44 885830043
45 0885880269
46 0886816444
47 0889988302



48 0888476748
49 0885665280
50 8847Ö2321
51 884702320
52 884702324
53 884702312
54 884702311
55 884702309
56 884702308
57 884702305
58 884702318
59 884702317
60 884702314
61 884702313
62 884702304
63 884702303
64 884702300
65 884702349
66 884702348
67 884702347
68 884702346
69 884702345
70 884702344
71 884702343
72 884702342
73 884702341
74 884702340
75 884702339
76 884702335
77 884702330
78 884702329
79 884702327
80 884702326
81 884702325
82 884702358
83 884702357
84 884702373
85 884702372
86 884702371
87 884702362
88 884702334
89 884702361
90 884702368
91 884702333
92 884702315
93 884702301
94 884702306
95 884702360
96 887776649
97 887776694
98 885301933
99 885301934
100 885301935
101 885301936
102 887776691



103 885301938
104 885301939
105 885301940
106 885301941
107 885301942
108 885301943
109 885301944
110 885301945
lit 885301946

112 887776638
113 885301948
114 885301949
115 885301950
116 885301951
117 886369995
118 885301953
119 885301954
120 885301955
121 885301956
122 886111102
123 885301957
124 887196999
125 885301959
126 885301960
127 885301961
128 885301962
129 884702363
130 884702323
131 885301964
132 885301971
133 884702338
134 885301982
135 885301963
136 885301978
137 885301972
138 885301654
139 885301966
140 884250871
141 885301976
142 884702328
143 885301974
144 885301658
145 885139990
146 884702337
147 885336693
148 885301973
149 885301653
150 882449973
151 885301979
152 885301977

КСУДС „Детство за
всички", с. Асеновец

153 0887922930
154 0882597685



155 0884862579
Централни детски градини 
на територията на Община 

Нова Загора

156 ЦДГ №1 - филиал 
4)884 702 302

157 Експерти ЦДГ № 1 
0885885590

158 ЦДГ Радецки 
0885 897 563

159 ЦДГ Кортен 
0885897558

160
Счетоводство ЦДГ 

Кортен 
0885897557

161 ЦДГ Дядово 
0885897556

162 ЦДГ Съдийско поле 
0885897554

163 ЦДГ Еленово 
0885897552

164
ЦДГ № 4 гр. Нова 

Загора 
0885897551

165
ЦДГ № 5 гр. Нова 

Загора 
0885897549

166 ЦДГ Асеновец 
15885897547

167 ЦДГ Питово 
0885897544

168 ЦДГ Стоил войвода 
0885897543

169 ЦДГ Богданово 
0885897542

170 ЦДГ Любенец 
0885897541

171 ЦДГ Млекарево 
0885897540

172 ЦДГ № 1 
0885897538

173 ЦДГ Любенова махала 
0885897537

174 ЦДГ Коньово 
0885897534

175 ЦДГ Караново 
0885897528

176 ЦДГ Полско Пъдарево 
0885897527

177
ЦДГ № 7 гр. Нова 

Загора 
0885897526

178
ЦДГ № 3 гр. Нова 

Загора 
0885897525



179 ЦДГ Съдиево 
0885897524

180 ЦДГ Събрано 
0885897521

Лпмяшйн социален 
патронаж, гр. Нова Загора

181 0882936902
182 0882514359
183 0882512759
184 0882512843
185 0882513189
186 0882513628
187 0882507902
188 0882515614



ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 
УЧАСТНИЦИТЕ

Лицата, кандидатстващи за изпълнение на поръчката „Предоставяне на 
мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора" 
следва да представят документи, с които да удостоверят съответствие с изискванията 
на възложителя, както следва:

1. Административни сведения - Образец № 1.
2. Копие /нотариално заверено/ от лиценз за осъществяване на 

далекосъобщения чрез далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарта 
GSM.

3. Нотариално заверено валидно разрешение издадено от КРС за ползване на 
индивидуално определен ограничен ресурс- номера, за осъществяване на обществени 
електронни съобщения чрез обществена електронна мрежа, с предоставен 
индивидуално определен честотетн ресурс- радиочестотен спектър и предоставяне на 
обществена телефонна услуга и всички услуги включени в стандарта GSM и UMTS

4. Техническо предложение за изпълнение на поръчката /Образец 2/. Съдържа 
описание на техническото осигуряване на услугата, съответстващо на обявените по- 
горе технически спецификации, както и подробна информация за допълнителни услуги 
за GSM-телефонията по т. 5 от Техническите спецификации.

Към техническото предложение се прилагат:
Декларация, за наличие на център за денонощна техническа поддръжка и 

непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, 365 дни 
в годината, както и гарантираме време за реакция при обаждане за повреда до 4 часа 
в работно време и до 8 часа в извън работно време.

Декларация за процента на неуспешни повиквания за национални
повиквания в мобилна мрежа за предходната календарна година;

- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, които ще 
бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя в рамките на
предложената обща стойност в лева по т. II от образеца на техническото 
предложение;

- Условия за предоставяне на мобилен интернет.
- Описание на техническото осигуряване на услугата, съответстващо на

обявените по-горе технически спецификации, както и подробна информация за
допълнителни услуги за GSM-телефонията по т. 5 от Техническите спецификации.

5. Ценово предложение - Образец № 3.
Условията в образците са задължителни за участниците и не могат да бъдат 

променяни от тях.
При непредставяне на някой от изискваните документи или промяна в 

образците, ценовото предложение на участника не се разглежда.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА:
1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община 
Нова Загора", в деловодството на Община Нова Загора на адрес гр. Нова Загора, ул. 
„24 май" № 1. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и 
по възможност факс и електронен адрес.

2. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатан или скъсан плик.

3. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да 
промени, допълни или оттегли офертата си.

4. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата, освен ако не я подаде отново до изтичане на срока за подаване на 
оферти.
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5. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 
номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 
регистър, за което на преносителя се издава документ.

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ.
Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП от 

назначена от Възложителя комисия. След отварянето на офертите комисията обявява 
ценовите предложения и предлага по един представител от присъстващите участници 
да подпише техническите и ценовите предложения, с което приключва публичната 
част от заседанието на комисията.

След обявяването на ценовите предложения и подписване на техническите и 
ценовите предложения на участниците, комисията проверява съответствието им с 
предварително обявените изисквания на възложителя, след което офертите, които 
съответстват на изискванията на възложителя се допускат до оценка.

Оценяването на офертите се извършва съгласно Методиката за оценка и 
класиране, приложена в настоящата документация. В случай, че участникът не 
отговаря на изискванията на Възложителя, посочени в поканата и документацията, 
неговата оферта не може да участва в оценяването.

Критерий за оценка на офертата: Икономически най-изгодна оферта.
Показателите, по които ще се определи икономически най-изгодната оферта и 

тежестта на всеки един от тях в комплексната оценка на офертите, са както следва:

№ Критерий за оценка:

К 1.

К 2.

К 3.

К 4.

К 5. 

Кб.

Месечна абонаментна такса за 1 SIM-карта с 
включени 44 640 безплатни минути месечно за 
разговори в група и към всички мрежи /мобилни и 
фиксирани/ в страната:
Цена на минута национален разговор към всички 
мрежи в страната след изчерпване на безплатните 
минути:
Цена на минута за разговори към международни 
оператори /фиксирани и мобилни мрежи/:
Цена за минута за разговори в роуминг за страни 
от ЕС:....................
Цена на SMS към всички национални мобилни 
мрежи:
Процент отстъпка при закупуване на апарати:

Макс. 
бр. 
точки 
20 т.

20 т.

20 т. 

15 т.

20 т. 

5 т.

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

ПОКАЗАТЕЛИ:
К 1 - Месечна абонаментна такса за 1 Б1М-карта с включени 44 640 

безплатни минути месечно за разговори в група и към всички мрежи в 
страната - 20 т.

Този показател се получава по следната формула:
К1.1. = 20 х Цма , където 

Цма/п
Цма - най-ниската предложена месечна абонаментна такса в лева;
Цма/п - цената в лева, на участника, чието предложение за месечна 

абонаментна такса се разглежда.
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К2 - Цена за минута национален разговор към всички мрежи в 
страната* (след изчерпване на безплатните минути):» 20 т.

Този показател се получава по следната формула:
К2 = 20 х Штпг , където 

Ц1тпг/п
Ц|~тпг - най-ниската предложена цена за минута национален разговор към 

всички мрежи в страната;
Ц|тпг/п - конкретното ценово предложение на участника за минута 

национален разговор към всички мрежи в страната, чието предложение се разглежда.

* В ценовото предложение по този показател участниците посочват една цена, 
валидна за всички национални мрежи /мобилни и фиксирани// включително и за 
собствената на оператора.

Минималната допустима цена за разговори към други мобилни мрежи не може 
да бъде по ниска от стойностите за минута разговор, определени с Решение на КРС 
№1362 от 31,05.2012 г. и действащи към датата на обявяване на публичната покана.

КЗ - Цена на минута за разговори към международни оператори 
/фиксирани и мобилни мрежи/:- 20 т.

Този показател се получава по следната формула:
КЗ = 20 х , където 

Цт1/п
Цт1 - най-ниската предложена цена на минута за разговори към международни 

оператори /мобилни и фиксирани/;
Цш1/п - конкретното предложение на участника за международни разговори 

към фиксирани мрежи, чието предложение се разглежда.

* В ценовото предложение по този показател участниците посочват една цена/ 
валидна за всички международни зони и мрежи /мобилни и фиксирани/.

К4 - „Цена за минута за разговори в роуминг за страни от ЕС" -  15 т.
Компонент „Цена за минута за разговори в роуминг за страни от ЕС" се състои 

от два подкомпонента и се изчислява по следната формула:
К4 = (К4.1 * 7,5) + (К4.2 *7,5), където
К4.1 - средноаритметична цена за минута входящи разговори в роуминг за 

страни от ЕС;
К4.2 - средноаритметична цена за минута изходящи разговори в роуминг за 

страни от ЕС.
Оценката по подкомпонент „К4.1 - средноаритметична цена за минута входящи 

разговори в роуминг за страни от ЕС" се изчислява по следната формула:
К4.1= (К4.1тт/ K4.li) х 7,5, където:
К4.1тш - най-ниска предложена измежду всички оферти средноаритметична 

цена за минута входящи разговори в роуминг за страни от ЕС;
K4.ll е средноаритметична цена за минута входящи разговори в роуминг за 

страни от ЕС, съдържаща се в оценяваната оферта;
7.5 - максималният брой точки по този подкомпонент.

Оценката по подкомпонент „К4.2 - средноаритметична цена за минута 
изходящи разговори в роуминг за страни от ЕС" се изчислява по следната формула:

К4.2= (К4.2гшп/ К4.21) х 7,5, където:
К4.2тю - най-ниска предложена измежду всички оферти средноаритметична 

цена за минута изходящи разговори в роуминг за страни от ЕС;
К4.21 е средноаритметична цена за минута изходящи разговори в роуминг за 

страни от ЕС, съдържаща се в оценяваната оферта;
7.5 - максималният брой точки по този подкомпонент.
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К5 - Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи -20 т.
Този показател се получава по следната формула:

К5 = 20 х Llsms , където 
Usms/n

Msms - най-ниската предложена цена за SMS
Msms/n - конкретното предложение на участника за цена на SMS, чието 

предложение се разглежда.

Кб - Процент отстъпка при закупуване на телефонни апарати 
/стационарни и мобилни телефони/- 5 т.

Този показател се получава по следната формула:
Кб = 5 х Kj_, където 

К max
Ki - Предложен процент отстъпка от участника, чието предложение се 

разглежда.
К max - Най-висок процент отстъпка;

Определяне на крайната оценка и класиране:
Крайната оценка /К/ се изчислява по следната формула:

К = К1 + К2+КЗ+К4 +К5 +К6

^Забележка. Ако по някои от критериите е посочена стойност 0.00, то за 
целите на изчислението 0.00 се замества с 0.01

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска 
месечна абонаментна такса. При условие, че и цените са еднакви се сравняват 
оценките по следващия показател с най-висока относителна тежест и се избира 
офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

В случай, че икономически най-изгодна оферта не може да се определи по 
описаният по-горе ред, длъжностните лица провеждат публично жребий за определяне 
на изпълнител между класираните на първо място оферти.

Участникът, определен за изпълнител на поръчката, при сключване на 
договора следва да представи документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП.

Отварянето на офертите ще се извърши при условията на чл. 68, ал. 3 от ЗОП,
н а .......... г., в 09:00 часа, в заседателната зала на Община Нова Загора, находяща се
на адрес: гр. Нова Загора, ул. "24 май" № 1, зала № 316.
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Образец № 1

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Наименование на Участника:
Правно организационна форма на участника
Седалище по регистрация:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Представител /съгласно данните от Търговския 
регистър/
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:

e-mail:
Обслужваща банка
№ на сметката, по която ще бъде възстановена 
гаранцията
Титуляр на сметката

Уважаеми господа,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по 
Глава VIHa от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на мобилна телефонна услуга по 
стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора", като подаваме оферта при 
условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, 
посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на 
поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на 
обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие 
проект на договор.

Дата: Подпис и печат:



Т Е Х Н И Ч Е С К О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
Образец № 2

Наименование на Участника:
Правно организационна форма на участника

Седалище по регистрация:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Представител /съгласно данните от Търговския 
регистър/
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:

Уважаеми господа,

Във връзка обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет: „Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на 
Община Нова Загора", Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение 
на поръчката, както следва:

I. Срок за изпълнение на поръчката:
24 месеца, считано от датата на сключване на договора.

II. Обща стойност в лева за безвъзмездно предоставяне на стоки, 
свързани с предоставяните услуги /мобилни апарати - среден и висок клас, 
аксесоари към тях и други/:......... ...................................................... ...............

III. Процент отстъпка при закупуване на телефонни апарати 
/стационарни и мобилни телефони/:...............................................................

IV. Приемаме следните условия на плащане:
до 30 дни, ежемесечно след представяне на фактури-оригинал издадени 

съгласно разпоредбите на чл. 113 от ЗДДС.

V. Срок на валидност на офертата /в календарни дни/:

(Срокът не може да бъде по кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от 
крайния срок за подаване на офертите, посочен в публичната покана)

Към настоящото техническо предложение представяме следните документи:
Декларация, че разполагаме с център за денонощна техническа 

поддръжка и осигуряваме непрекъснато обслужване в режим 24 часа в денонощието, 7 
дни в седмицата, 365 дни в годината, както и гарантираме време за реакция при 
обаждане за повреда до 4 часа в работно време и до 8 часа в извън работно време.

Декларация за процента на неуспешни повиквания за национални 
повиквания в мобилна мрежа за предходната календарна година;

- Спецификация за мобилни телефонни апарати среден и висок клас, които ще 
бъдат предоставени безвъзмездно в собственост на Възложителя в рамките на 
предложената обща стойност в лева по т. II.

- Условия за предоставяне на мобилен интернет.
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- Описание на техническото осигуряване на услугата, съответстващо на 
обявените по-горе технически спецификации, както и подробна информация за 
допълнителни услуги за ОБМ-телефонията по т. 5 от Техническите спецификации.

Декларираме, че изпълнението на предмета на настоящата обществена 
поръчка ще бъде изцяло обвързано и съобразено с техническите задания и изисквания 
заложени в документацията за участие.

Дата: ............   Подпис и печат:..............
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ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Образец № 3

Наименование на Участника:
Правно организационна форма на участника
Седалище по регистрация:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Представител /съгласио данните от Търговския 
регистър/
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:

Факс номер:
Лице за контакти:
e-mail:
Обслужваща банка
№ на сметката, по която ще бъде възстановена 
гаранцията
Титуляр на сметката

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Във връзка обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Предоставяне на мобилна телефонна услуга по стандарт GSM за нуждите на Община Нова 
Загора", Ви представяме нашата оферта, и предлагаме следното:

2. *Цена на минута национален разговор към всички мрежи 
в страната след изчерпване на безплатните минути:
3. * Цена на минута за разговори към международни 
оператори /фиксирани и мобилни мрежи/:
4. *Цена за минута за разговори в роуминг за страни от ЕС:

5. Цена на SMS към всички национални мобилни мрежи:

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
1. Месечна абонаментна такса за 1 Б1М-карта с включени 
44 640 безплатни минути месечно за разговори в група и | 
към всички мрежи в страната:

*Цена без ДДС.

К4.1*
К4.2-

*ДДС - 20 %,
*  В графа 2 от предложението участниците посочват една цена, валидна за всички 

национални мрежи /мобилни и фиксирани/, включително и за собствената на оператора.
*  В графа 3 от предложението участниците посочват една цена, валидна за всички 

международни зони и мрежи /мобилни и фиксирани/.
*Компонент „ Цена за минута за разговори в роуминг за страни от ЕС" се състои от два 

подкомпонента:
К4.1 -  средноаритметична цена за минута входящи разговори в роуминг за страни от

ЕС;
К4.2 -  средноаритметична цена за минута изходящи разговори в роуминг за страни от

ЕС.

Дата: Подпис и печат:



ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
ДОГОВОР

№ ....../  2015 Г.

За предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община
Нова Загора

Днес,  2015 г, в гр.Нова Загора, между:
ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА, със седалище и адрес:гр. Нова Загора 8900, ул. „24-ти 

май" № 1, БУЛСТАТ: 000590597, представлявано от Николай Грозев - Кмет, наричано 
по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна

и
"............. " , със седалище и адрес на управление:   с ЕИК:

................, представлявано от ............................. наричано по-долу за краткост
"ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна,

На основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и въз основа на 
проведена процедура по Глава Villa от ЗОП , се сключи настоящият договор за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на мобилна телефонна 
услуга по стандарт GSM за нуждите на Община Нова Загора", с който страните се 
споразумяха за следното:

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

електронни съобщителни услуги чрез обществени мобилни мрежи с национално 
покритие за нуждите на Община Нова Загора (наричани за краткост в договора 
„Услугите" или „Услугата"), съгласно Общите условия за взаимоотношенията между
  и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на
...........  по стандарт/и ....    (наричани по-долу за краткост „Общите условия"),
представляващи Приложение № 1 към Договора и неразделна част от него, 
Техническото предложение на Изпълнителя за мобилна телефония (Приложение № 2 
към Договора и неразделна част от него) и Ценовото предложение на Изпълнителя, 
представляващо Приложение № 3 към този Договор и неразделна част от същия.

(2) Изпълнителят осигурява Услугите по ал. 1 от този Договор посредством 
осигуряване на достъп до собствената/ните му обществена/и мобилни мрежи с 
национално покритие.

(3) Изпълнителят предоставя услугите, предмет на този Договор, като доставя 
на Възложителя СИМ карти, описани в Приложение № 4 към този Договор, 
представляващо неразделна част от него. Изпълнителят доставя на Възложителя 
допълнително количество мобилни номера след получаване на писмена заявка за това 
от последния.

(4) При противоречие между разпоредбите от Общите условия /Приложение 1 
към договора/ и настоящият договор, се прилагат разпоредбите на настоящия договор.

II. МЯСТО И СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Мястото на изпълнение на възложените с настоящия Договор Услуги е 

територията на Република България и чужбина при предоставяне на услугата 
„роуминг".

Чл. 3. Срокът за извършване на услугите е 2 (две) години, считано от датата на 
започване на предоставяне на услугите по този договор, което се удостоверява с 
двустранен протокол, подписан от Възложителя и Изпълнителя.

III. КАЧЕСТВО
Чл. 4. Предоставянето на услугите от страна на Изпълнителя при условията на 

настоящия Договор, трябва да бъде в съответствие с изискванията, заложени в
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Разрешението на Изпълнителя за осъществяване на обществени електронни 
съобщения.

IV. ЦЕНА
Чл. 5. (1) Цените на услугите се формират на основание заявените в 

процедурата за възлагане на поръчката цени от Изпълнителя, съгласно представената 
ценова оферта, представляваща Приложение № 3, неразделна част от Договора.

(2) Цената по ал. 1 включва всички разходи на Изпълнителя за изпълнението 
на Услугите, предмет на настоящия Договор.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. Заплащането на услугите, предоставяни по настоящия Договор, се 

извършва ежемесечно в български лева по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни, 
считано от датата на издаване на фактура за дължимите суми.

Чл. 7. (1) Изпълнителят издава на Възложителя ежемесечно фактури за 
предоставените и ползваните от Възложителя Услуги. Изпълнителя издава отделни 
фактури на отделните административни звена на възложителя, както следва:

1. Общинска администрация;
2. КСУДС „Детство за всички", с. Асеновец, общ. Нова Загора;
3. Централни Детски градини на територията на Община Нова Загора (за всяка 

детска градина поотделно);
4. Домашен социален патронаж, гр. Нова Загора.

(2) Във фактурите по ал. 1 се посочват броят, видът и цените на 
предоставените и ползвани от Възложителя договорени услуги за съответния месец.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. Страните се задължават да спазват изискванията на Общите условия на 

Изпълнителя за взаимоотношенията му с крайни потребители, представляващи 
Приложение № 1 към този Договор и неразделна част от същия, освен изискванията, 
които противоречат на настоящия договор.

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 във връзка с възлаганата по 
този Договор обществена поръчка;

б) да предостави на Възложителя необходимите документи и материали, 
свързани с Договора с необходимото съдържание за използването на Услугата, 
възлагана с настоящия Договор по предназначение;

в) при доказан фабричен дефект на СИМ карта по настоящия Договор да 
замени СИМ картата в срок до 12 (дванадесет) часа.

г) да осигурява за своя сметка гаранционна поддръжка на предоставената 
техника.

д) да уведомява своевременно упълномощените представители на Възложителя 
за всички промени в статута на дружеството до изтичане срока на Договора.

е) в зависимост от потребностите на възложителя и по негова заявка да 
включва или изключва в/от определения с този договор обем на поръчката СИМ карти. 
Под изключване на СИМ карти от обема на поръчката се има предвид закриване на 
СИМ карта от корпоративната група. В тези случаи, изпълнителя се задължава да 
предостави услугите или да деактивира или закрие заявените за включване или 
изключване в/от обема на поръчката СИМ карти/а в срок не по дълъг от 30 календарни 
дни от датата на уведомяването му от страна на възложителя, без допълнителни такси 
или неустойки. За редовно уведомяване на изпълнителя се приема писменото 
волеизявление на възложителя, връчено лично или чрез пощенска или куриерска 
служба на определеният с този договор представител или отговорник на изпълнителя,
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съдържащо конкретното искане за включване на 1М-брой СИМ карти или изключване на 
1М-брой СИМ карти в/от обема на поръчката.

ж) в случаите на включване допълнителни СИМ карти в обема на поръчката, 
изпълнителя е длъжен да предостави в пълен обем и при условията, предвидени в 
този договор услугите, предмет на договора.

з) да издава дубликат на открадната или загубена карта безплатно.
и) в съответствие с техническото предложение за изпълнение на поръчката да 

предоставя безвъзмездно на възложителя стоки, свързани с предоставяните услуги 
/мобилни апарати - среден и висок клас, аксесоари към тях и др./ на обща стойност 
............................   лв.

к) При закупуване на телефонни апарати /стационарни и мобилни/ да
предоставя на възложителя отстъпка в размер на ...  % от пазарната стойност на
съответния телефонен апарат /стационарен или мобилен/.

Чл. 10. Изпълнителят има право:
а) да иска от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

Услугата, възлагана с настоящия Договор;
б) да получи договореното възнаграждение при условията и в сроковете на 

настоящия Договор.
Чл. 11. Възложителят се задължава да заплаща в срок цените, дължими за 

ползваните по този Договор Услуги по реда и при условията, посочени в същия.
Чл. 12. Възложителят се задължава да определи и оправомощи лице за 

осъществяване на връзка с представители на Изпълнителя и за подписване на приемо- 
предавателни протоколи и/или други необходими документи за доставяне на Услугите 
по Договора.

Чл. 13. Възложителят носи отговорност за задълженията на отделните абонати, 
включени в приложението по чл. 1, ал. 3 по отношение на предоставените им услуги.

Чл. 14. Възложителят има право:
а) да ползва Услугите, предмет на този Договор в съответствие с изискванията 

на Общите условия, настоящия Договор и приложенията към него.
б) да определя индивидуални кредитни лимити за всяка една СИМ карта, 

предоставена му по силата на този Договор.
в) да оказва текущ контрол при изпълнение на Договора;
г) по всяко време да получи информация от Изпълнителя относно дължимите от 

него суми за използваните Услуги по настоящия Договор;
д) да иска от Изпълнителя да изпълни възложените услуги и доставки в срок 

без отклонение от договореното и без недостатъци;
е) да иска от Изпълнителя изпълнение на поетите от него ангажименти във 

връзка с безвъзмездното на възложителя стоки, свързани с предоставяните услуги 
/мобилни апарати - среден и висок клас, аксесоари към тях и др./ на обща стойност 
............................. лв.

ж) при закупуване на телефонни апарати /стационарни и мобилни/ да изисква
от Изпълнителя отстъпка в размер на ...  % от пазарната стойност на съответния
телефонен апарат/стационарен или мобилен/.

з) в зависимост от неговите потребности да включва или изключва в/от обема 
на поръчката СИМ карти. В тези случаи предоставянето на услугите или 
деактивирането на заявените за включване или изключване в/от обема на поръчката 
СИМ карти/а се извършва в срока по чл. 9, б. „е" от настоящия договор.

VII. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл, 15. (1) Настоящият договор може да бъде прекратен:
1. с изтичане на срока по чл. 3 от настоящия договор
2. по взаимно съгласие на страните изразено писмено;
3. със седемдневно писмено предизвестие от излравната страна при системно 

/повече от два пъти/ нарушение на задълженията на другата страна.
4. при отнемане лиценза на Изпълнителя за предоставяне на електронни 

съобщителни услуги чрез обществена мобилна мрежа.
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(2) При предсрочно прекратяване на договора в случаите на чл. 15, ал. 1, т. 2 
и 4 страните не дължат обезщетения.

При предсрочно прекратяване на договора в случаите на ал. 1, т. 3 
неизправната страна дължи обезщетение, съгласно разпоредбата на чл. 43, ал. 4 от 
ЗОП.

VIII. 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 задълженията на 
страните по настоящия Договор 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 считат за конфиденциална всяка 

информация, получена при и по повод изпълнението на настоящия Договор.
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.

X. ОТГОВОРНОСТИ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 23. (1) За всички случаи на неизпълнение на задължения във връзка с 

настоящия договор, страните носят отговорност в съответствие с действащото 
българско законодателство.

(2) В случай на забавяне на плащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с повече от 
30 (тридесет) календарни дни от датата на падежа, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право без 
писмено предизвестие временно да прекрати предоставянето на услугите до 
извършване на плащането. Предоставянето на услугите се възстановява безвъзмездно 
във възможно най-кратък срок след отстраняване на нарушението, риска или 
извършване на забавеното плащане.

(3) За всеки ден, в който ползването на някоя услугата е било невъзможно, 
поради причини, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯ носи изключителна отговорност, за време по- 
продължително от 24 (двадесет и четири) часа, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на 
обезщетение в размер на 1,5/30 от месечния абонамент, посочен в Ценовото 
предложение на Изпълнителя - Приложение № 3 към настоящия Договор и неразделна 
част от него.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се възползва от възможността по ал. 3 само 
при условие, че е уведомил ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за датата на спирането на 
услугата и е дал разумен срок на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да отстрани повредите.

(5) Изпълнителят дължи неустойка в размер на 1/30 от месечната абонаментна 
такса за всеки ден след изтичане на срока по чл. 9, б. „е" от настоящия договор, в 
случаите, когато не изпълни регламентираното в цитираната разпоредба задължение.

Чл. 24. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за:
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- причинени вреди, когато те не са пряка и непосредствена последица от 
негово виновно неизпълнение на задължения;

- вреди, възникнали от неосъществени телефонни съобщения;
- съдържанието на информацията и съобщенията, пренасяни чрез мрежата му;
- лошото качество на услугите, когато това се дължи на повреди и 

неизправности в електронни съобщителни мрежи на други оператори или в мрежата на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след точката на свързване с мрежата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за претенции от трети лица срещу 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при и по повод ползването на услугите.

Чл. 25. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси 
обезщетение и за по-големи вреди.

XI. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 26. Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от 

страните по него и произвежда действие считано от определената в чл. 3 дата.
Чл. 27. (1) За неуредените в настоящия Договор въпроси ще се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите нормативни актове, 
уреждащи отношенията между страните.

(2) За неуредените в настоящия Договор въпроси се прилагат условията на 
Разрешението за осъществяване на обществени електронни съобщения, Ценовата 
оферта и Техническото предложение на Изпълнителя.

Чл. 28. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия Договор 
или във връзка с него или неговото нарушаване, включително споровете и 
разногласията относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението 
или неизпълнението му, ще се уреждат от страните по взаимно споразумение. При 
непостигане на съгласие, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентен съд.

Чл. 29. За неуредените в Договора и в Общите условия случаи се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

Възложителят определя за свой представител:
   , тел.......
Изпълнителят определя за свой представител и отговорник:
       , тел.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общите условия за взаимоотношенията между
.............. и абонатите и потребителите на обществените мобилни наземни мрежи на
  ...  по стандарти  .............. ;

Приложение № 2 - Техническо предложение на Изпълнителя.
Приложение № 3 - Ценово предложение на Изпълнителя.
Приложение № 4 - Списък с номерата на СИ И картите, ползвани от 

Възложителя по силата на настоящия Договор;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

НИКОЛАЙ ГРОЗЕВ
Кмет на Община Нова Загора

Съгласувал!
Гл. счетоводител: 
Р. Димитрова

Съгласувал!
Гл. юрисконсулт: 
С. Дериволков
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