
4^ 1Л£,0^Щ9г.ДОГОВОР №

П М0 3 , Щ9  п мДнес, ..ЯЯ. година в гр. София, между:

1. „Специализирани болници за рехабилитация -  Национален комплекс“ ЕАД 
(„СБР-НК“ ЕАД), ЕИК 130344823, със седалище и адрес на управление: п. к. 1142, 
Община Столична, гр. София, бул. Васил Левски № 54, представлявано от Плумелина 
Димитрова Мичева, в качеството на изпълнителен директор и Десислава Николаева, в 
качеството на главен счетоводител, наричано за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 
и

2. „БЪЛГАРС1СА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ“ ЕАД, ЕИК 
831642181, със седалище и адрес на управление: п. к. 1784, Община Столична, гр. 
София, бул. „Цариградско шосе“ № 115и, представлявано от Никола Янков Гечев, 
Директор корпоративни продажби и упълномош;ен представител на Изпълнителния 
директор на БТК ЕАД -  Атанас Илиев Добрев с пълномощно per. № 1692/ 24.01.2019 
год. на нотариус Милена Георгиева - № 622 на НК, наричано за краткост в договора 
„ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

на основание чл. 112, ал. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на 
Решение № РД-09-89-3 от 06.03.2019 г. на изпълнителния директор на „СБР-НК“ ЕАД 
за определяне на изпълнител в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по 
обособена позиция № 3: Предоставяне на услуги за предаване на данни, се сключи този 
договор при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга 

с предмет: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор“ по 
обособена позиция № 3: Предоставяне на услуги за предаване на данни, наричани за 
краткост в договора „услуги“, съгласно Техническата спецификация на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 1) и детайлно описаното в Техническото 
предложение (Приложение № 2) и Ценово предложение (Приложение № 3) на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

1.2. Системата ще бъде въведена в експлоатация съгласно срока по т. 2.2 и 
поддържана за срок от 60 месеца, считано от датата на приемането й, за което страните 
подписват съответен приемо-предавателен протокол. Възложителят е длъжен да 
осигури достъп до техническите устройства при нужда.

II. МЯСТО и  СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. Място на изпълнение на услугите по този договор е територията на РБ.

2.2. Настояпщят договор влиза в сила от датата на подписването му. Срокът за 
предоставяне на услугите по договора е 60 /шестдесет/ месеца, считано от датата на 
подписване на приемо-предавателния протокол за приемане на системата от 
Възложителя.



2.3. Срок за първоначално активиране: 25 (двадесет и пет) работни дни, 
считано от датата на подписване на договора.

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

3.1. Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в размер 482 400.00 
/четиристотин осемдесет и две хиляди и четиристотин/ лева без включен ДДС, от 
които 70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС са опция за допълнително 
възлагане, в случай на възникнала необходимост.

3.1.1. Цените на услугите и стоките, предмет на настоящия договор, се 
определят въз основа на ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е неразделна 
част от този договор.

3.2. Заплащането на уговорената цена за предоставените услуги ще се извършва 
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно, в български лева, по банков път, след приключване на 
отчетния период, в 15-дневен срок от издаването на фактура за дължимата сума.

3.3. Всички плащания ще се извършват чрез банков превод по банковата сметка 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в:

Банка: СИТИБАНК, ЕВРОПА АД - КЛОН БЪЛГАРИЯ
BIC: CITIBGSF
IBAN: BG92CITI92504409AH8JRA

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ има право:
4.1.1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги качествено 

и в срок без отклонение от договорените условия;
4.1.2. да контролира качеството на изпълнение на услугите, предмет на този 

договор;
4.1.3. в случай, че констатира нередности, пропуски или некачествено 

изпълнение на услугите, предмет на договора, да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за предприемане на съответните мерки.

4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
4.2.1. да спазва клаузите на настоящия договор;
4.2.2. да заплаща уговорената цена на ползваните услуги, по реда и при 

условията, определени в настоящия договор;
4.2.3. при качествено и срочно изпълнение на възложените услуги да освободи 

гаранцията за изпълнение на договора в срок от 30 (тридесет) дни след изтичането на 
уговорения срок.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

5.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури техниката и услугите по 
договора.

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
5.2.1. да изисква от Възложителя необходимото съдействие за изпълнение на 

услугите, предмет договора.
5.2.2. да активира и предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ описаните услуги, в 

съответствие с представената оферта в откритата процедура и общите техническите 
условия, представляващи неразделна част от договора.



5.2.3. да получи уговореното възнагравдение при условията и по реда, 
определен в договора.

5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава;
5.3Л. да предоставя услугите качествено и в срок в съответствие с клаузите на 

настоящия договор.
5.3.2. да предоставя услугите в съответствие с изискванията на законовите и 

подзаконовите нормативни актове, регламентиращи тази дейност.
5.3.3. да осигури опазването на служебната и търговката тайна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от страна на своите служители, както и на личните и служебни данни 
на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в това число и всяка друга информация и 
документация, предоставени им във връзка с изпъгаението на договора.

5.3.4. се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените 
в офертата му подизпълнители в срок от 3 {три) дни от сключване на настоящия 
Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 
ЗОП.

VI. ГАРАНЦИЯ, ОБЕЗПЕЧАВАЩА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА

6.1. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора, се определя от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3 % от стойността по т. 3.1. без включен ДДС, и е на 
стойност 14 472 (четиринадесет хиляди четиристотин седемдесет и два) лева.

6.2. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се представя под 
формата на:

а. Парична сума, внесена по сметката на „СБР-НК“ ЕАД.
б. Банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, същата трябва 

да е безусловна и неотменима, в нея да е записано името на договора и да е със срок на 
валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора.

в. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 
на изпълнителя. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да бъде посочен като трето ползващо се 
лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на 
отговорността на изпълнителя по друг договор. Застраховката следва да е със срок на 
валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора.

6.3. Гаранцията за изпълнение се освобождава поетапно в срок до 20 (двадесет) 
работни дни в началото на всяка календарна година, съобразно изразходените средства 
за изпълнените услуги през изтеклата година. Последната година гаранцията за 
изпълнение се освобождава в срок до 20 (двадесет) работни дни след изтичане срока на 
договора.

6.4. При освобождаване на гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не се
дължат лихви. ,

6.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.

6.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло гаранцията за изпълнение на 
договора при пълно или частично неизпълнение на задължения по него от страна на



ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително при едностранно прекратяване на договора от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради виновно неизпълнение на задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. ОТГОВОРНОСТИ и САНКЦИИ
7.1. При забава на изпълнението на задълженията по този договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% (нула цяло и 
пет на сто) на ден върху стойността на последната издадена по договора фактура, 
считано от деня на забавата, но не повече от 10% (десет на сто) от нея, която се покрива 
от внесената гаранция за изпълнение.

7.2. В случай, че размерът на действително претърпените вреди от 
неизпълнението на настоящия договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, надвишава 
размера на предоставената гаранция за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 
търси разликата по общия исков ред.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

8.1. Настоящият договор се прекратява:
8.1.1. с изтичане на уговорения срок;
8.1.2. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по 

договора - с едномесечно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната;
8.1.3. при настъпване на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, 

в резултат на които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е в състояние да изпълни финансовите си 
задължения по договора -  с едномесечно писмено предизвестие.

8.1.4. В случай на прекратяване на Договора, независимо от основанието за това, 
с изключение на случаите, когато прекратяването е по вина на Изпълнителя, 
Възложителят дължи на Изпълнителя възстановяване на направените с оглед 
изпълнение на поръчката разходи, равняващи се на общия размер на оферираните цени 
оставащи за изплащане до изтичане срока на Договора

IX. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
9.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на договора, ако 

неизпълнението се дължи на война, бедствие, пожари, епидемии, акт на държавен орган 
или поради някаква друга причина извън контрола на страните по договора.

9.2. Страната, засегната от някое от посочените в предходната клауза събития, е 
длъжна незабавно да уведоми другата страна и да представи доказателства за 
настъпването на съответното събитие.

9.3. В случай, че възникне някое от посочените форсмажорни обстоятелства, 
страните се задължават да обсъдят своевременно възможните последствия от това 
събитие и да решат дали да прекратят договора или да продължат неговото изпълнение.

X. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

10.1. Настоящият договор се изменя само когато:
10.1.1. поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от 

извършване на допълнителни доставки, услуги или строителство, които не са включени 
в първоначалната обществена поръчка, ако смяната на изпълнителя:



а) е невъзможна поради икономически технически причини, включително 
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо 
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и

б) би предизвикала значителни затруднения, свързани с поддръжката, 
експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя;

10.1.2. поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа 
възложителят не е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което 
не води до промяна на предмета на договора;

10.1.3. се налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител при някое от следните 
условия:

а) първоначалният изпълнител не е в състояние да продължи изпълнението на 
договора

б) налице е универсално или частично правоприемство в резултат от 
преобразуване на първоначалния изпълнител, чрез вливане, сливане, разделяне или 
отделяне, или чрез промяна на правната му форма, включително в случаите, когато той 
е в ликвидация или в открито производство по несъстоятелност и са изпълнени 
едновременно следните условия:

аа) за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от 
процедурата и той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;

бб) промяната на изпълнителя не води до др}ти съществени изменения на 
договора за обществена поръчка и не цели заобикаляне на закона;

10.1.4. се налагат изменения, които не са съществени;
10.1.5. изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя 

цялостния характер на поръчката и са изпълнени едновременно следните условия:
а) стойността на изменението е до 15 на сто от стойността на първоначалния 

договор за строителство;
б) стойността на изменението независимо от условията по буква "а” не 

надхвърля съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 1 от ЗОП.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ

11.1. Всички спорове по повод на изпълнението на договора, ще се решават по 
пътя на преговори, а при липса на съгласие - от компетентния съд.

11.2. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство.

11.4. Нито една от страните няма право да прехвърля на трети лица правата и 
задълженията договора без писменото съгласие на другата страна.

11.5. Страните по договора се задължават да спазват принципа на 
конфиденциалност по отношение на всякакъв вид информация, станала им известна 
при и по повод сключването и изпълнението на договора, сключени въз основа на него.

11.6. Всички съобщения или уведомления при изпълнение на договора страните 
ще правят в писмен вид по пощенски път или по факс, като за дата на получаването им 
се счита датата на завеждане в деловодството на страната или датата на получаването 
им по факс. Съобщения или уведомления получени след 17:00 часа или получени в 
неработен ден ще се считат за получени в следващия работен ден.



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:

СБР-НК ЕАД

Адрес за кореспонденция:
гр, София 1142
бул. „Васил Левски“ № 54
тел.: 029805905
факс: 029876121
e-mail: sbmk@rehabilitation.bg
Отговорно лице:
Заримира Славчева-счетоводител оперативен 
Банкова сметка, по която ще се извършват 
плащанията по договора:
IBAN: BG34IABG80741010673505- 
гаранционна разплащателна сметка 
BIC: IABGBGSF
Банка: Интернешънъл Асет банк АД

Българска телекомуникационна 
компания ЕАД
Адрес за кореспонденция: 
гр. София 1784
бул. Цариградско шосе № 115 И, ет. 6
тел.: +35929494929
факс: +35929433444
e-mail: Тsvetelina.Ivanova@vivacom.bg
Отговорно лице:
Цветелина Иванова 
Банкова сметка, по която ще се 
извършват плащанията по договора: 
IBAN: BG92CITI92504409AH8JRA

BIC: CITIBGSF
Банка: СИТИБАНК, ЕВРОПА АД - Ю10Н 
БЪЛГАРИЯ

11.7. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми 
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се 
смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния 
известен адрес.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

1. Приложение № 1: Технически спецификации на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. Приложение № 2: Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Приложение № 3: Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра -  един 
за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и еяии ШПЪЛНИТЕЛЯ.
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корпоративни пррд^би и
упълномощен представител на 
Изпълнителния директор на БТК ЕАД 
-  Атанас Илиев Добрев/
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