
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОБИЛТЕЛ" ЕАД 
ПРЕДМЕТ: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на 
Община Велико Търново, по обособени позиции" 
Обособена позиция № 5 - Безжичен интернет (WLAN). 

Д О Г О В О Р 

На основание чл. lOle, ал.1 от ЗОН във връзка с чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП 

Днес ..(...-. м. 9:... .2016 г. в град Велико Търново, между: 

1. ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО, наричана по-долу "ВЪЗЛОЖИТЕЛ", с адрес: град 
Велико Търново, пл. "Майка България", № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. 
ДАНИЕЛ ПАНОВ - Кмет на Общината, от една страна, 
и 
2. „МОБИЛТЕЛ" ЕАД, наричано по-долу "ИЗПЪЛНИТЕЛ", със седалище и адрес: град 
София 1309, ул. „Кукуш" № 1, тел: 0882204652, факс: 02/4857907, e-mail: bids@mobiltel.bg, с 
ЕИК: 131468980, представлявано от Александър " Димитров и Милан Залетел -
представители, членове на управителния съвет, чрез пълномощниците им Виктория , 
Динева и Желязко Желязков, които действат само заедно по пълномощно per. № 10060 
от 15.10.2015 г. на помощник нотариус Елена Божичкова при нотариус Валентина 
Механджийска - № 074, от друга страна, 

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО: 

I. ПРЕДМЕТ, ЦЕНИ И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърщи: "Услуга по 
доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община Велико 
Търново, по обособени позиции": Позиция № 5 - Безжичен интернет (WLAN), за обекти 
съгласно приложен списък. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши възложената услуга срещу възнаграждение, 
съгласно представената от него оферта, неразделна част от договора и с обем и характеристики 
за доставка на интернет без ограничение на трафика, съгласно документацията за участие. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената услуга ежемесечно, в срок 
от 30 /тридесет/ дни, след одобряване на фактурата и двустранно подписана справка/протокол 
за реално извършената услуга от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.2 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да извърши възложената работа на свой риск със свои 
ресурси и персонал. 
(2) Конкретните потребители, които подлежат на обслужване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са съгласно 
приложените към документацията за обществената поръчка списъци. Същите подлежат на 
актуализация. Актуализация на списъците се извършва с писмено уведомяване на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с възлагателно писмо. Транспортните разходи до конкретните места на 
потребителите са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя интернет без ограничение на трафика за нуждите на Община 
Велико Търново за нови обекти след предварителна заявка в зависимост от конкретните 
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно ценовата оферта на Изпълнителя, неразделна част 
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от този договор. 
- Месечна цена за доставка на безжичен интернет (WLAN) за една точка (hotspot), 

за обекти съгласно приложен списък е: 38,33 /тридесет и осем лева и тридесет и три 
стотинки/ лева без ДДС, или 46,00 /четиридесет и шест/ лева с ДДС. 

- Цена за включване на нова точка (hotspot) е: 38,33 /тридесет и осем лева и тридесет 
и три стотинки/ лева без ДДС, или 46,00 /четиридесет и шест/ лева с ДДС. 
(4) Броя на потребителите ще се определя в зависимост от конкретните нужди на структурите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с възлагателни писма. 
(5) Срок за включване на нови обекти при възлагане с възлагателно писмо е до 72 часа. Срока 
тече 24 часа след получаването на възлагателното писмо, като часът на получаването му се 
удостоверява писмено. 
(6) Същото става неразделна част от договора. Всички права и задължения и другите условия 
по договора са задължителни за страните по него при възлагане с възлагателно писмо. 

Чл.З Договорът се сключва за срок от 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде 
достигнат прага по чл. 14, ал.4, т. 2 от ЗОП (66000,00 лв. без ДДС), заедно с други договори със 
сходен предмет, договорът се прекратява предсрочно. 

11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да подсигури средства за разплащане на извършената услуга 
по договора, съгласно условията в него и да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно постигнатите 
договорености. 
Чл.З ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 
1. чрез свой представител да участва при подписване на справка за изпълнението на 
възложеното с този договор или на други документи или информация, поискана от него за 
отчитане на изпълнението; 
2. при точно, пълно и качествено изпълнение да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
плащане; 
3. да укаже мястото на обекта и броя на PC; 
4. да осигури нормален и безпрепятствен достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обекта на поръчката; 
5. да предостави съответните технически данни необходими за извършване на поръчката. 
Чл.6(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска, в определен от него срок, отчетна 
информация за реализация на работите от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да следи за спазването 
техническите изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да проверява извършването на работата. Да 
извършва цялостен и текущ контрол, в това число да извършва или да иска да бъдат извършени 
измервания на скоростта на предаване на информационния поток и други характеристики на 
качеството на услугата в реално време, както от негова страна, така и от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител има право да дава задължителни писмени 
указания на изпълнителя относно справките за отчитане на дейността, тяхната форма, 
съдържание и т.н. Задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са всички указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
или на негов представител относно формата и начина за водене на отчетност на изпълнението. 
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получава ИНТЕРНЕТ услугата 24 часа в денонощието, 
седем дни в седмицата с характеристики, съгласно представената оферта. 
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да включи допълнително потребители чрез възлагателни 
писма. 

IH. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да: 
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1. да представи ясна схема за реакция и своевременно да отстранява възникнали 
проблеми; 

2. да притежава валиден лиценз от комисията за регулиране на съобщенията за 
„Изграждане, поддържане и използване на обществена далекосъобщителна мрежа за пренос на 
данни" 

3. да притежава работеща система за обслужване на клиенти и процедури за реакция и 
отстраняване на проблеми. 

4. да изпълнява всички задължения съгласно действащото законодателство, касаещи 
предмета на договора. 

Чл.8 (1). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при необходимост предоставя за ползване крайно устройство за 
срока на договора, осигуряващо качество на свързаност и достъп до интернет. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме гаранционния и извънгаранционния сервиз на 
доставените от него крайни устройства за ползване на услугата (ако има такива). 

Чл.9 (1) Изпълнителят е длъжен да извърши дейностите, съгласно изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно документацията за участие, при спазване на действащото в страната 
законодателство и приетите предложения от офертата. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, че няма да разпространява на трети лица факти, данни, 
обстоятелства и друга информация, свързана с предмета на дейност на Община Велико 
Търново и станала му известна по време и във връзка с изпълнението на сключеният договор с 
Община Велико Търново. 
(3) Персоналът, наеман от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на дейността - предмет на договора 
е длъжен да не разгласява, станалите му известни: факти, данни, обстоятелства и друга 
информация, свързана с дейността на работниците и служителите, работещи в обектите на 
Община Велико Търново и/или свързана с предмета на дейност на Община Велико Търново. 
(4) Разгласяване на факти, данни, обстоятелства и друга информация, свързана с дейността на 
работниците и служителите в съответните обекти и/или свързана с предмета на дейност на 
Община Велико Търново, от персонала, нает да извършва дейността по договора, се третира 
като неизпълнение на договора и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има всички права като изправна страна, 
срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като неизправна страна, съгласно договора и действащото в страната 
законодателство. 
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за запознаване на персонала, с 
който разполага за изпълнение на предмета на договора с по-горе посочените изисквания за 
конфиденциалност. 
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприема всички необходими технически и 
организационни мерки за запазване на конфиденциалността на съобщенията и защита на 
данните на потребителите. 

Чл.10(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя информация за хода на работата и 
стадият на изпълнението при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да води отчетност и представя информация, съгласно 
указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
(3) Ако отчетността за дължимите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащания не е съгласно изискванията и 
задължителните указания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негов представител, ВЪЗЛОЖИТИЕЛЯТ 
може да откаже заплащането им или да заплати по - малко. 
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изтеклия месец да изготвя справка/протокол с 
отбелязване на периода за който се отнася, продължителността на периодите, през които 
услугата не е отговаряла на дължимите характеристики, съгласно приетата оферта, или не е 
осигурен достъп до Интернет, друго изпълнение и неизпълнение на вменени с настоящия 
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договор задължения, както и броя на потребителите с осигурен достъп до Интернет за които се 
дължи заплащане. 
(5) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си за отчитане на изпълнението или 
отчитането на изпълнението не е съгласно указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов 
представител, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати договора и да задържи 
гаранцията за изпълнение. 
(6) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представителите па 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл.П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да организира изпълнението при посочените в 
документацията условия и съгласно предложените от него с офертата. 
Чл.12 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ чрез свой служител е длъжен да участва и съдейства за съставяне и 
подписване на справките/протоколите по договора. 
Чл.13(1) Разпорежданията на представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата качествено и в сроковете, съгласно 
офертата. 
Чл.14 Невъзложени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ услуги не подлежат на заплащане. 

Чл.15(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в 
защита интересите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. По време на изпълнението на този договор 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички нормативни документи, касаещи изпълнението. 
(2) При неизпълнение на задълженията по този договор или произтичащи от закона, както и 
при неточно изпълнение, поради причини за които някоя от страните отговаря, неизправната 
страна носи отговорност съобразно чл. 79 - 98 от Закона за задълженията и договорите. 

Чл.16 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на този договор. 
(2) При получаване на оплаквания на телефоните, посочени в офертата относно качеството на 
услугата или при информирането на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови служители за други 
възникнали проблеми, касаещи изпълнението на договорените задължения, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предприема всички необходими мерки за решаването на проблема. Срок за отстраняване на 
технически повреди по системите или други проблеми свързани с инфраструктурата свързана с 
изпълнението на услугата е до 1 час от уведомяването по телефона на посочените от 
изпълнителя лице/а. 

Дежурни телефони на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са както следва: Дежурни инженери: 0881515 
или 0885 511 515 за уведомяване при възникване на проблем при изпълнение на услугата или 
на e-mail: support@mobiltel.bg. 
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съгласува предварително с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
прекъсването временно на услугата при извършването на профилактични прегледи, ремонти и 
настройки на мрежата. 

Чл .П ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако при извършване на 
работата е допуснал отклонения от изискванията, предвидени в техническата документация, от 
изисквания, задължителни съгласно нормативни актове или от указанията на представителите 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, ако настъпят обстоятелства, които го поставят в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата, да информира 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок от три работни дни от узнаването с цел прекратяване на договора. 
Чл.19(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигурява за целия срок на договора 
администратор, който да се яви в съответната структура в срок до 2 часа от уведомяването при 
възникване на проблем. Неотзоваването на служителя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок или при 
невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да осъществи връзка със същия ще се третира 
като неизпълнение на договора. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси или 
удържи неустойка в размер на 1000 лева за всеки конкретен случай. 
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се уведомяват взаимно за лицата, определени да 
подават, съответно да получават сигнали, да съставят и подписват справки и други документи 
при осъществяване на услугата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва по възможност и номер на факс. 
При промяна на определените лица или на номера на факса или телефона, всяка от страните е 
длъжна своевременно да уведоми другата страна по договора. 
(3) Страните се съгласяват администрацията на рутера да се извършва от системните 
администратори на Община В. Търново /супервайзори/ през уеб - интерфейс или в тяхно 
присъствие от LAN портовете. 
(4) Рутера да има инсталирана и активирана защитна стена /Firewall/ с блокиран достъп от вън. 

Чл.20 Възложителят не дължи плащане за времето през което е бил лишен от достъп до 
интернет. В случай на невъзможност за ползване или прекъсване на услугата за определен 
период, поради причина, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приспада от 
дължимото възнаграждение, възнаграждението за периода, пред който последният не е имал 
реално възможност да ползва услугата. 

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ 

Чл.21 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата и действията на ангажираните от 
него лица за изпълнение на възложеното. 
Чл.22(1) Ако услугата не отговаря на изискванията за качество, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 10% от стойността на услугата за конкретния 
потребител за месец, която се удържа от възнаграждението за него или от следващи плащания. 
При неизпълнение на други задължения по този договор от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, последният 
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1000 лева за всяко констатирано 
неизпълнение, като същата се дължи в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок или се 
удържа от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми по настоящия договор. 
(2) При констатирано пълно неизпълнение на услугата за конкретен потребител 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи заплащане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за услугата и има всички права на 
изправна страна, срещу неизправна страна, съгласно договора и приложимото законодателство 
в това число да удържи неустойка от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ плащания или да търси 
такава в писмено определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ срок в размер на 10 % от стойността на 
услугата за конкретния потребител за месец. 

Чл.23 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати или развали договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ: 
1. при извършване на възложените работи се е отклонил съществено от уговореното в този 
договор; 
2. не изпълнява или не е изпълнил задълженията си за съставяне и представяне на справки. 
3. при извършване на възложените работи се отклонил от указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4. не е изпълнил други задължения по договора. 
(2) В случая по предходната алинея ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право на заплащане по 
изпълнението на работите, които съгласно справките не са приети от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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(3) При прекратяване на договора поради неизпълнение или по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на неустойка в размер на 10 % от стойността на всички направени 
плащания по договора към момента на прекратяването в писмено определен от Възложителя 
срок. 
Чл.24 (1) При неизпълнение, респективно некачествено или несвоевременно изпълнение на 
възложеното с този договор, пълна липса на изпълнение, или при каквото и да било друго 
неизпълнение на задължения по този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква 
съставянето на констативен протокол, подписан от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негов служител. Същият е годно доказателство за упражняване на 
правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в това число и да 
прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 
(2) При отказ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на негов служител за подписване на констативен 
протокол за неизпълнение, както и при невъзможност представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да се 
свърже със служител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, констативния протокол се подписва от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или негов служител и двама свидетели и е годно доказателство за 
упражняване на правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като неизправна страна, в 
това число и да прихваща неустойки от дължими към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ суми. 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.25 Договорът може да бъде прекратен: 
1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 
2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. Неизправната страна, заплаща 
дължимите поради неизпълнението неустойки и/или обезщетения в срок и по начин определен 
от изправната страна или същите се удържат от изправната страна от дължими към 
неизправната страна суми; 

3. при обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
4. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
5. едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмено седемдневно предизвестие като заплаща 

услугата, приета със справките за изпълнението, удостоверяващи реалното и качественото 
извършване на същата, съгласно договореното с този договор; 

6. с писмено предизвестие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако настъпят обстоятелства, които 
поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако 
не може или престане да отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата. В 
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията за изпълнение. 

7. на основанията предвидени в договора и/или в предвидените в закона случаи. 

Чл.26 (1) Договорът се прекратява с изтичане на срока на договора и изплащане на последната 
дължима към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума за изпълнение на възложеното с този договор. 
(2) Стойността на обществена поръчка, заедно с други договори с аналогичен предмет, не 
може да надхвърля прага по чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП - 66 000.00 (шестдесет и шест хиляди) 
лева без ДДС. При достигане на прага ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява правата си, съгласно 
договора, за едностранно прекратяване и преди изтичане на срока на договора, без да дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение. 
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали или прекрати предсрочно договора, когато 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в състояние на неплатежоспособност, съответно срещу него е 
открито производство на несъстоятелност или е в процес на преобразуване, които 
обстоятелства могат да застрашат изпълнението на настоящият договор, както и ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.Същите права ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има и ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ престане да отговаря на изискванията на ЗОП. 
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V I . Д Р У Г И У С Л О В И Я 

Чл.27 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да преупълномощава трети лица да извършват дейността, 
определена в предмета на договора, освен ако е подизпълнител, посочен в офертата. 
Чл.28 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в три дневен срок от 
узнаването, в случай, че настъпят обстоятелства, които поставят ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 
невъзможност да изпълнява задълженията си, в това число и ако не може или престане да 
отговаря на специфични изисквания за упражняване на услугата. 
Чл.29 За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във 
връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, неуредени в този договор, 
се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред 
компетентния съд. 

Този договор се състави в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 
Неразделна част към настоящият договор е офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

В Ъ З Л О Ж И Т Е Л : И З П Ъ Л Н И Т Е Л : 1. 

И Н Ж . Д А Н И Е Л П А Ш ! 1 % / р г . . . / 
/Кмет на Община ^АиКб^Щг^фШ \ 

2. 

Даниела Данчева 
Началник отдел „В^дж^т" 

Съгласуван с: 
Мина Илиева, 
Секретап на/@Шшна/В. Тъвново 

Десислава ИонмОВа, 
Директор на дирекцй^^^^Травна" 

Розалия Стефанова 
Директор на дирекция „Административно обслужване" 

Надя Петрова: 
Директор на дирекция ОСОП 
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Приложение 5 към позиция 5 

Списък на обектите по позиция 5: Безжичен интернет (WLAN) 

№ Обект 
1. Парк "Света гора" 
2. Парк "Майка България" 
3. Парк "Марно поле" 
4. Парк "Дружба" 
5. Парк "Никола Габровски" 
6. Парк"Картала" 
7. Парк"Акация" 
8. Парк "Колю Фичето" 
9. Парк "Бузлуджа" 
10. Парк "Руски гробища" 
11. Парк - паметник "Асеневци" 
12. Парк и детска площадка "Зона В" 



Образец № 3 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

За обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без ограничение на 
трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции" 
За Позиция: № 5 „Безжичен интернет (WLAN) 

Забележка: /Участникът посочва позицията, за която кандидатства./ 

ОТ: Мобилтел ЕАД 
(наименование на участника) 

с адрес: гр. София, Община „Илинден", ж.к. „Захарна фабрика", п.к.1309, ул. „Кукуш" №1 

тел.: 0882204652, факс: 024857907, e-mail: bids@mobilteLbg, 

ЕИК/БУЛСТАТ: 131468980, 

Регистрация по ЗДДС: BG131468980 

Разплащателна сметка: 

IBAN сметка 

BIC код на банката 
Банка:' 

Град/клон/офис: 

Адрес на банката: 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯТА, 

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената 
чрез публична покана обществена поръчка с предмет: "Услуга по доставка на интернет без 
ограничение на трафика за нуждите на Община Велико Търново, по обособени позиции" 
За Позиция: М 5 „Безжичен интернет (WLAN)", 

Забележка: /Участникът посочва позицията, за която кандидатства./ 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Поемаме ангажимент да изпълним задачата в срок. 

1. Начин на плащане: по банков път, с платежно нареждане в български лева по следната 
банкова сметка: 

2. За извършените плащания ще се издават надлежно оформени фактури. 
3. Предлаганото от нас възнаграждение е както следва: 
Забележка: /Участникът посочва възнаграждение само за позицията, за която кандидатства./ 

За 1 - ва позиция 
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Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за 
Административна сграда на Община Велико Търново е: 

./ лева без ДДС, или 

../ лева с ДДС 

За 2 - ра позиция 
Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за един обект 
/точка на достъп/, за нуждите на общински структури и други обекти на територията на 
град Велико Търново, съгласно приложен списък е: 

/ / лева без ДДС, или 

/ / лева с ДДС 

- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/ 

/ / лева без ДДС, или 

/ / лева с ДДС 

За 3 - та позиция 
Месечната цена за доставка на интернет без ограничение на трафика за нуждите на 
отдел „Местни данъци и такси", Община Велико Търново е: 

./. ../ лева без ДДС, или 

../ лева с ДДС 

За 4 - та позиция 
Общата сума (получена след сборуване на единичните цени за всеки един обект /точка на 
достъп/) на месец за доставка на интернет без ограничение на трафика за всеки един 
обект /точка на достъп/, съгласно приложен списък е: 

./. 

/. 

./ лева без ДДС, или 

../ лева с ДДС 

Цена за доставка на интернет на един обект /точка на достъп/, съгласно приложения 
списък. 

Обект Адрес Цена без 
ДДС 

Цена с 
ДДС 

1. Кметства 
гр.Дебелец гр. Дебелец, ул. "П. Евтимий" № 64 

гр. Килифарево ф . Килифарево, пл. "България" № 2 
село Ресен село Ресен 
село Самоводене село Самоводене 
село Арбанаси село Арбанаси 
село Балван село Балван 
село Беляковец село Беляковец \ 

S 
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село Буковец село Буковец 
село Ветринци село Ветринци 
село Водолей село Водолей 
село Дичин село Дичин 
село Емен село Емен 
село Къпиново село Къпиново 
село Леденик село Леденик 
село Малки чифлик село Малки чифлик 
село Миндя село Миндя 
село Момин сбор село Момин сбор 
село Никюп село Никюп 
село Присово село Присово 
село Пушево село Пушево 
село Пчелище село Пчелище 
село Русаля село Русаля 
село Хотница село Хотница 
село Шереметя село Шереметя 
село Велчев0 село Велчево 
село Ново село село Ново село 
село Церова кория село Церова кория 
село Плаково село Плаково 
село Вонеща вода село Вонеща вода 
село Шемшево село Шемшево 
село Въглевци село Въглевци 
село Войнежа село Войнежа 
село Габровци село Габровци 
село Големани село Големани 
село Райковци село Райковци 
село Ялово село Ялово 

2. Център за социални услуги 
Детска ясла "Зорница" ф . Дебелец, ул. "П. Мазнев" №2 

Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост село Церова кория, ул. "Първа" №2 

Защитено жилище за хора с 
умствена изостаналост I и II село Церова кория, ул. "Втора" №26 
Преходно жилище "Надежда" село Церова кория, ул. "Втора" №26 

Защитено жилище за хора с 
умствена изостаналост село 
Пчелище село Пчелище, ул. "Четиринадесета" №26 

Дом за възрастни хора с умствена 
изостаналост село Пчелище, ул. "Четиринадесета" №26 

Дом за стари хора "Св. Иван 
Рилски" село Балван 
Дом за деца "Хр. Смирненски" село Балван 
Кризисен център за деца село Балван 
ДСП село Балван 

Защитено жилище I и II 
гр. Дебелец, ул. "Александър 
Стамболийски" №1 

Домашен социален патронаж гр. Дебелец, ул. "Стефан Караджа" №23 
Домашен социален патронаж село Ново село 

3. Дирекция "Образование" 

ЦДГ гр. Килифарево 

ЦДГ гр. Дебелец 

ЦДГ село Беляковец 
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- Цена за включване на нов обект /точка за достъп/ 

/ / лева без ДДС, или 

/ / лева с ДДС 

За 5 - та позиция 
Месечната цена за доставка на безжичен интернет (WLAN) за една точка (hotspot), за 
обекти съгласно приложен списък е: 

38.33 /тридесет и осем лв. и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС, или 

46.00 / четиридесет и шест/ лева с ДДС 

- Цена за включване на нова точка (hotspot) 

38.33 /тридесет и осем лв. и тридесет и три стотинки/ лева без ДДС, или 

46.00 / четиридесет и шест/ лева с ДДС 

4. Срок за плащане: 30 /тридесет/ дни след одобряване на фактурата и двустранно 
подписана справка/протокол за реално извърпхената услуга през месеца, от представител на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

5. Приложима валута и зачитане при несъответствие: цените са в български лева без 
ДДС. При несъответствие между цифровото и изписаното с думи възнаграждение ще се взема 
предвид изписаното с думи. 

6. Посоченото възнаграждение включва: 
Позиция 5 
Елементи, образуващи предоставената цена (месечни) 

1. Изграждане на свързаност до всички адреси на Възложителя - 303 лв 
2. Оборудване, необходимо за предоставяне на услугите от Техническа спецификация - 0 лв. 
3. Капацитет -157лв . 

Забележка: Информация по т. 6 следва да бъде представена за всяка от позициите, за които 
се участва. В т.6 следва да бъде представена обосновка на възнаграждението, като в него са 
включени всички елементи довели до образуването на цената. Непредставянето на такава 
обосновка е основание за отстраняване от участие. л / 

Дата 12.02.2016 г. Подпис и печат: 
•!^'»т-М'1!Й>'->-. , Mil 
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