
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „МОБИЛТЕЛ” ЕАД
ПРЕДМЕТ: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни 
услуги за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции: Обособена 
позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с 
национално покритие”

Д О Г О В О Р
На основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП 

Днес. 'А . . 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, ЕИК: 131468980, наричано по-долу „ИЗПЪЛНИТЕЛ", със 
седалище и адрес: гр. София 1309, ул. „Кукуш” №1, тел.: 0882204652, факс: 024857907, 
e-mail: bids@mobiltel.bg. представлявано от представлявано Виктория
Динева и Иван Иванов -  Упълномощени лица от друга страна,

СЕ СКЛЮЧИ ТОЗИ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
ЧлЛ (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

възнаграждение да предоставя далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално 
покритие. .

(2) Обхватът на поръчката по ал. 1 включва:
2.1.Осигуряване на цифрови мобилни телефонни услуги по стандарт 

GSM/UMTS;
2.2. Стандартни гласови услуги (гласова поща; изчакване и задържане на 

повикването; пренасочване на повикването; ограничаване/забрана на повикванията; 
конферентна връзка; идентификация на повикването /CLIP, CLIR/)

2.3. Услуги за осъществяване на спешни повиквания -  безплатен достъп на 
крайните потребители до услугите за спешни повиквания;

2.4. Изпращане и получаване на кратки текстови съобщения (SMS) 
имултимедийни съобщения (MMS) в мрежата на оператора и към и от абонати на 
други мобилни оператори;

2.5. Международни далекосъобщителни услуги към мобилни и фиксирани 
мрежи (международен роуминг);

2.6. Уведомяване за пропуснато повикване;
2.7. Справочни услуги, отнасящи се до абонатните номера, кодове за 

автоматично вътрешно и международно избиране, цени и друга подобна информация, 
свързана с далекосъобщителните услуги на оператора;
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2.8.Услуга „преносимост на номерата” -  възможност за запазване на служебните 
номера на мобилни телефони.

2.9. Възможност за ползване на останалите услуги, предлагани от участника при 
преференциални условия по отношение на община Велико Търново, посочени в 
офертата, както и общите условия на фирмата.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата в съответствие с клаузите на настоящия 
договор, на своята техническа и ценова оферта, както и спазвайки условията на 
техническата спецификация от документацията за участие в откритата процедура за 
възлагане на обществената поръчка с предмет „Избор на оператор за предоставяне на 
електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико Търново 
обособена позиция № \\„ Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с национално 
покритие", представляващи неразделна част от този договор.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по всяко време от срока на действие на 
договора и след изрично писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при структурни 
промени или при напускане или назначаване на служители, да извърши промяна на 
броя на SIM картите и устройствата, предмет на договора.

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.2. Настоящият договор е със срок на изпълнение1 /една/ година и влиза в сила 

от датата на подписването му.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл.З (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави SIM картите и 

устройствата, предмет на договора в административната сграда и структури на община 
Велико Търново.

(2) Предоставянето на услугите по чл.1, предмет на договора, чрез обществена 
електронна мобилна мрежа по стандарта GSM/UMTS с национално покритие за 
нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се осъществява на територията на Република България и в 
чужбина, чрез предоставяне на услугата „роуминг“.

IV. КАЧЕСТВО
Чл.4 Услугите, предмет на договора, предоставяни от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва 

да отговарят на изискванията за качество, заложени в индивидуалните разрешителни.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.5 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цена 

за предоставените услуги, включени в предмета по чл.1 от договора, в размер и 
условия, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия 
договор. В цената са включени всички разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по изпълнението 
на поръчката. Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока 
на настоящия договор.

(2) Изключение от правилото на ал. (1) се прави при следните случаи:

1. Изпълнителят въведе нова услуга, която не е била налична преди сключването 
на договора. В този случай в допълнителното споразумение се посочва и цената за 
предоставяне на услугата, като нейната стойност не може да надвишава стойността на



абонаментен план или самостоятелна услуга, предлагана на останалите клиенти на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като част от обичайните му оферти.

2. Цената на предоставяните по договора услуги може да бъде единствено 
намалявана при условие, че Изпълнителят предоставя същата услуга на по-ниска цена 
като част от обичайните си оферти.

3. Ако Възложителят има необходимост от по-голямо количество на услуги на 
сим карта (повече безплатни минути, безплатни SMS-и, мегабайти на максимална 
скорост и др.), което би довело до оптимизиране на разходите по поръчката, но се 
променя абонаментната такса или друг от параметрите по цената. Оптимизацията се 
доказва с калкулация представена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя, която 
става част от допълнителното споразумение.

Чл.6 (1) Плащането се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ежемесечно в български 
лева, в срок до 20 (двадесет) календарни дни от датата на представяне на фактура по 
следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

IB AN
BIC
Банка
Титуляр на сметка:

(2) Във фактурата по ал. 1 се посочва броят, видът и цените на предоставените и 
ползвани от ВЪЗЛОЖ ИТЕЛЯ услуги по отделни SIM-карти за съответния отчетен 
период, включващи и таксите и цената на предоставените услуги за съответния месец.

(3) Данни за фактура:

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Адрес: гр. В. Търново,
Пл. „Майка България” № 2 
Ид. №
Ид. № по ЗДДС:
МОЛ:
Получател:

(4) Данните за фактура са различни за второстепенните разпоредители с 
бюджетни средства и ще бъдат предоставени на изпълнителя като приложение 
към този договор.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1 .да изпълни задълженията си по настоящия договор, спазвайки изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени в документацията за участие в откритата процедура, 
описана в чл. 1, ал. 3 от договора, своята техническа и ценова оферта,неразделна част 
от настоящия договор, качествено и в определените срокове.

2. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ цялата информацията, необходима за 
ползване на услугите;
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3. да уведомява своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в статута на 
дружеството до изтичане срока на договора, включително и в случай, че вече не 
притежава лицензите, описани в техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
техническата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4. да извършва цялостно гаранционно обслужване на предоставената техника за 
срока на договора, като всички разходи - транспорт, труд, резервни части и материали 
и др., включително замяна на повреденото изделие с оборотно за времето на ремонта са 
за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. да получи от Възложителя необходимите данни и съдействие за изпълнение на 

услугата;
2. да получи договореното възнаграждение при условията на настоящия договор.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да заплати цената на договора по реда и при условията на настоящия договор 
и ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор;

2 да оказва пълно и навременно съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за времето на 
изпълнение на настоящия договор;

3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата необходима информация, с която 
разполага, свързана с изпълнението на настоящия договор.

Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за задълженията на отделните 
потребители, ползващи SIM карти и услуга въз основа на настоящия договор.

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да ползва услугите на мрежата в съответствие с изискванията на Общите 

условия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, настоящия договор и приложенията към него;
2. да осъществява текущ контрол при изпълнение на договора;
3. по всяко време да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно 

дължимите суми за ползваните услуги, предмет на настоящия договор, включително и 
предходен период, включително и подробни извлечения за посочена от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ SIM карта и период за ползваните услуги;

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложените услуги в срок, без 
отклонение от договореното;

5. да получава техническа помощ и софтуерна поддръжка за мобилните 
устройства, ползващи услугата по синхронизация на корпоративни и споделени 
персонални календари, адресни книги и електронна поща.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. (1) При сключването на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция 

за добро изпълнение в размер на 2 % (два процента) от прогнозната му стойност, а 
именно: 2870.00 (две хиляди осемстотин и седемдесет лв. и 00 ст.) лева.

(2) Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 30 работни дни след 
изтичането на срока на договора.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 13. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане на срока по чл. 2;
2. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;



3. без предизвестие - при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. с едномесечно писмено предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ без да 
дължи неустойки или обезщетения за това;

5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора чрез десетдневно писмено 
предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни свое задължение или забави 
изпълнението на задължение повече от 5 (пет) дни.

6. Ако се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на 
поръчката или след сключване на този договор за изпълнителя са настъпили 
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде 
отстранен от процедурата.

7. Автоматично при достигане на сумата от 264000 лв. без ДДС по този договор и 
общо по договори със сходен предмет.

Чл.14. Договорът може да бъде развален по реда на чл.87 от ЗЗД.

IX. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 15. Всяка информация, получена при и/или по повод изпълнението на 

договора се счита за конфиденциална
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разкрива по какъвто и да е начин и под 

каквато и да е форма договора или част от него на трети лица без предварителното 
писмено съгласие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ гарантира конфиденциалност при използването на 
предоставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ документи и материали по договора, като не ги 
предоставя на трети лица, освен при условия и ред, предвидени в действащото 
законодателство.

X. НЕУСТОЙКИ
Чл. 18. (1) При забава на изпълнение по предмета на договора

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 20% (двадесет процента) от стойността 
на дължимата сума за съответния месец, но не повече от 30% от стойността на 
договора.

(2) Възложителят задържа и пропорционална на неизпълнението част от 
гаранцията за изпълнение.

Чл. 19. При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи и 
законната лихва върху стойността на всяка фактура за всеки ден просрочие до деня на 
плащането.

Чл. 20. Изправната страната има право на обезщетение за претърпени вреди и 
пропуснати ползи.

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 21. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са 

направени в писмена форма, включително и по факс от упълномощените представители 
на страните.

Чл. 22 (1)Никоя от страните няма право да изменя едностранно клаузите на този 
договор. Изменение става единствено чрез подписване на допълнително споразумение 
по реда на чл. 116 от ЗОП.



(2) При противоречие на настоящия договор е общите условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се прилагат клаузите на договора.

Чл. 23 (1) Адресите на страните по договора и лицата за контакт са, както следва:

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
гр. София, Община Илинден,
ж.к. Захарна Фабрика, п.к. 1309, 
ул. Кукуш №1,
Мирослава -Кондова -  Старши акаунт мениджър „Корпоративни клиенти”
в регион Север 2.

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
гр. Велико Търново, 
пл. Майка България №2,
лице за контакт инж. Веселин Станчев -  Главен експерт в звено „Сигурност и 
отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново.

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

Чл. 24. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от договора, на трети лица.

Чл. 25. За всеки спор относно съществуването и действието на договора или във 
връзка с неговото нарушение, включително спорове и относно действителността, 
тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му -  частично или 
цялостно, както и за всички въпроси, неуредени в този договор, се прилагат 
разпоредбите на българското гражданско право, като страните уреждат отношенията си 
чрез споразумение. При не постигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред 
компетентен съд -  град Велико Търново.

Неразделна част от настоящия Договор са :
1.Техническите спецификации;
2. Ценова оферта на изпълнителя;
3. Списък с данни за фактура^

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ 
Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева 
Началник отдел-,„Бюджет”

Съгласували:

Д с и и и л а и а  п и п к и с а

Директор Дирекция „Правна”

Надя Петрова I
Директор

/  I Financeинж. Веселин Станчев
Главен експерт в звено ^
„Сигурност и отбранително-мобилизационна подготовка” в Община Велико Търново
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Образец № 3

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка

с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на електронни съобщителни услуги 
за нуждите на Община Велико Търново по обособени позиции:

Обособена позипия 1: „Предоставяне на далекосъобщителни у с л у г и  чрез 
обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с 
нанионално покритие”.

Обособена позиция 2: „Представяне на далекосъобщителни услуги чрез 
фиксирана телефонна мрежа”

(Посочва се позицията, за която се участва)

Долуподписаният/ната МИРОСЛАВА -КОНДОВА,
с ЕГН , лична карта № , издадена на 25/06/ 2009 г. от от МВР -
Велико Търново.
в качеството ми на Старши Акаунт мениджър „Корпоративни клиенти” в регион Север 2, 
отдел „Корпоративни клиенти -  Север”, Направление „Корпоративни продажби” (посочете 
длъжността) 
на „Мобилтел” ЕАД
(посочете наименованието на участника) 
с ЕИК: 131468980, актуален телефон: 0882 204 652 
факс: 02 485 79 07; електронна поща bids@mobiltel.bg
Регистрация по ЗДДС: BG131468980 (ако участникът не е регистриран по ЗДДС, 
указва това в полето)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на оператор за 
предоставяне на електронни съобщителни услуги за нуждите на Община Велико 
Търново по обособени позиции:

За позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена 
далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт gsm/umts с 
национално покритие”
Предлаганото от нас възнаграждение за изпълнение на дейностите по поръчката е както 
следва:

За Обособена позиция 1:

Показател Предложена цена в лв. без 
ДДС

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (един) прав 
телефонен пост - Ф1
Цена на минута за селищни разговори към всички национални

m

mailto:bids@mobiltel.bg
kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен пост, след 
изчерпване на безплатните телефонни минути - Ф2,:

- Цбтк - цена на минута разговор с абонат на

фиксираната мрежа на БТК ЕАД

Цмтел -  цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цгтб -  цена на минута разговор с абонати на 

фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД

- Цф -  цена на минута разговор с абонат на друга 

фиксирана мрежа в РБ

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 
третия знак след десетичната запетая и не могат да са по- 
ниски от регламентираните от КРС към съответното 
направление.
Цена на минута за междуселищни разговори към всички 
национални фиксирани оператори от 1 (един) прав телефонен 
пост, след изчерпване на безплатните минути - ФЗ

- Цбтк - цена на минута разговор с абонат на

фиксираната мрежа на БТК ЕАД

Цмтел -  цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цгтб -  цена на минута разговор с абонати на 

фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД

- Цф -  цена на минута разговор с абонат на друга 

фиксирана мрежа в РБ

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 
третия знак след десетичната запетая и не могат да са по- 
ниски от регламентираните от КРС към съответното 
направление.

•

Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN BRI 
линия - Ф4
Цена на минута за селищни разговори към всички национални 
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN BRI линия, след 
изчерпване на безплатните телефонни минути - Ф5:

- Цбтк - цена на минута разговор с абонат на

kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.



фиксираната мрежа на БТК ЕАД

Цмтел -  цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цгтб -  цена на минута разговор с абонати на 

фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД

- Цф — цена на минута разговор с абонат на друга 

фиксирана мрежа в РБ

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 
третия знак след десетичната запетая и не могат да са по- 
ниски от регламентираните от КРС към съответното 
направление.
Цена на месечна абонаментна такса за 1 (една) ISDN PRI 
линия - Ф7
Цена на минута за селищни разговори към всички национални 
фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI линия, след 
изчерпване на безплатните телефонни минути - Ф8:

- Цбтк - цена на минута разговор с абонат на

фиксираната мрежа на БТК ЕАД

Цмтел -  цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цгтб -  цена на минута разговор с абонати на 

фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД

- Цф -  цена на минута разговор с абонат на друга 

фиксирана мрежа в РБ

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 
третия знак след десетичната запетая и не могат да са по- 
ниски от регламентираните от КРС към съответното 
направление.

СЛ

Цена на минута за междуселищни разговори към всички 
национални фиксирани оператори от 1 (една) ISDN PRI 
линия, след изчерпване на безплатните телефонни минути - 
Ф9:

- Цбтк - цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на БТК ЕАД

Цмтел -  цена на минута разговор с абонат на 

фиксираната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цгтб -  цена на минута разговор с абонати на 

фиксираната мрежа на Теленор България ЕАД
I

1

П А
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- Цф -  цена на минута разговор с абонат на друга 

фиксирана мрежа в РБ

*Предложените цени следва да се разпишат с точност до 
третия знак след десетичната запетая и не могат да са по- 
ниски от регламентираните от КРС към съответното 
направление.
Цена на минута за международни разговори към всички 
международни направления в ЕС, общо за всички линии 
(POTS, ISDN BRI, ISDN PRI), след изчерпване на безплатните 
телефонни минути - Ф10

За Обособена позиция 2:

Предложение на 
участника

К 1.1

Месечна абонаментна такса за Тарифен план 1
Участник предложил месечна абонаментна такса равна т и по- 
малка от 4,50 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а 
всеки следващ участник, предложт цена по-висока от 4,50 лв. 
получава с 50% по-малко точки от предходния участник 
предложт по—ниска цена от неговата оферта.

4.500 /четири цяло 
пет нула нула/ лева

К 1.2

Месечна абонаментна такса за Тарифа 2
Участник предложт месечна абонаментна такса равна или по- 
малка от 6,00 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а 
всеки следващ участник предложт цена по-висока от 6,00 лв. 
получава с 50% по-малко точки от предходния участник 
предложт по-ниска цена от неговата оферта.

6.000 /шест цяло 
нула нула нула/ лева

К 1.3

Месечна абонаментна такса за Тарифа 3 с включени 
5 GB Интернет трафик на максимална скорост
Участник предложт месечна абонаментна такса равна т и по- 
малка от 12,00 лв., получава максимален брой точки (10 т), а 
всеки следващ участник предложт цена по-висока от 12,00 лв. 
получава с 50% по-малко точки от предходния участник 
предложт по-ниска цена от неговата оферта.

12.000 /дванадесет 
цяло нула нула нула / 

лева

К 1.4

Месечна абонаментна такса за Тарифа 4 с включени 
10 GB Интернет трафик на максимална скорост
Участник предложт месечна абонаментна такса равна т и по- 
малка от 30,00 лв., получава максимален брой точки (10 т.), а 
всеки следващ участник предложт цена по-висока от 30,00 лв. 
получава с 50% по-малко точки от предходния участник 
предложт по-ниска цена от неговата оферта.

30.000 /тридесет 
цяло нула нула нула/ 

лева

К 1.5

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 1
Участник предложт цена равна ти по-малка от 0,18 лв./мин., 
получава максимапен брой точки (7 т.), а всеки следващ участник 
предложт цена по-висока от 0,18 лв. получава с 50% по-малко от 
предходния участник предложт по -  ниска цена от неговата 
оферта.

0.180 /нула цяло едно 
осем нула/ лева

К 1.6
Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 2

0.130 / нула цяло 
едно три нула/ лева

\ П
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Участник предложил цена равна или по-малка от 0,13 лв./мин., 
получава максимален брой точки (7 т.), а всеки следващ участник 
предложил цена по-висока от 0,13 лв. получава с 50% по-малко от 
предходния участник предложил по-ниска цена от неговата 
оферта.

K 1.7

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 3
Участник предложил цена равна или по-малка от 0,07 лв./мин., 
получава максимален брой точки (7 т.), а всеки следващ участник 
предложил цена по-висока от 0,07 лв. получава с 50% по-малко от 
предходния участник предложил по—ниска цена от неговата 
оферта.

0.070 /  нула цяло 
нула седем нула/ 

лева

K 1.8

Цена на минута разговор към всички национални 
мобилни мрежи, национални фиксирани мрежи след 
изчерпване на безплатните минути за Тарифа 4
Участник предложил най-ниска цена за К8 получава максимален 
брой точки (7 т.), а всеки следващ участник получава с 50% по- 
малко от предходния участник предложил по — ниска цена от 
неговата оферта.
Изпълнителят предоставя цени по следните направления: 
мобилна мрежа на Мобилтел, мобилна мрежа на Теленор, 
мобилна мрежа на Виваком и всички национални фиксирани 
мрежи, които ще се прилагат за Тарифа 4.
Цена на минута разговор към всички национални мобилни 
мрежи, национални фиксирани мрежи след изчерпване на 
безплатните минути за Тарифа 4 се изчислява съобразно 
относителния дял на съответния оператор на база 
потреблението, реализирано от Възложителя към съответните 
направления за последните 6 месеца, както следва:

- Към абонати на мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД - 63.9%

- Към абонати на мобилната мрежа на Теленор България ЕАД -  

13,7%

- Към абонати на мобилната мрежа на БТК ЕАД -  19,9%

- Към абонати на всички национални фиксирани мрежи - 2,5% 

Съответно се изчислява по следната формула:

К8 = Ц бт кх 0.199 + Цтб. х  0.137 + Цмтел х 0.639+ Цфикс х 

0.025

Цбтк — предложена цена за една минута разговор с абонат на 
мобилната мрежа на БТК ЕАД.

Цтб — предложена цена за една минута разговор с абонат на 
мобилната мрежа на Теленор България ЕАД

Цмтел — предложена цена за една минута разговор с абонат на 
мобилната мрежа на Мобилтел ЕАД

Цмтел — предложена цена за една минута разговор с абонат на 
национални фиксирани мрежи

0,007 / нула цяло нула 
нула седем/ лева 

формирана от следните 
цени по направления:

Към мобилна мрежа на 
Мобилтел- 0,000 /нула 

грто нула нула нула/ лева

Към мобилна мрежа на 
Теленор- 0,019/ нула цяло 

нула едно девет/лева

Към мобилна мрежа на 
Виваком- 0.019 /нула цяло 

нула едно девет/лева

Към всички национални 
фиксирани мрежи- 0.005 
/  нула цяло нула нула пет/ 

лева

t
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Предложените цени да са посочени до трети знак след 
десетичната запетая и следва да не са по-ниски от цените 
регламентирани от КРС към съответното направление. 
Участник, който предложи цена по-ниска от регламентираната 
от КРС, ще бъде отстранен от участие.

Посочената цена включва всички преки и косвени разходи за реализация на 
дейностите по настоящата обществена поръчка.

Забележка: Участниците попълват само информация, касаеща позицията, 
за която участват.

Запознат съм с всички условия, които биха повлияли върху цената на внесеното 
от мен предложение.

Подпис и печат:
Дата 05/ 10/ 2016 г.
Име и фамилия Мирослава Кондова
Длъжност Старши Акаунт мениджър „Корпоративни клиенти”
Наименование на участника „Мобилтел” ЕАД
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