
Днес,

Д О Г О В О Р

2016 г., в гр. София между:

БЪЛГАРИЯ
/Щ М ^ Н уГС f РмЦИ Я  Н А  П Р Е ЗИ Д Е Н Т А

АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ЕИК
000698391, гр. София, бул. “Дондуков” № 2, представлявана от г-н Росен Кожухаров -  
главен секретар на президента и г-жа Мария Михайлова -  началник на отдел „Финанси” 
в дирекция “ФСИО”, от една страна, наричана нататък в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
и
„ЛИРЕКС НЕТ“ ЕООД, ЕИК 130422040, седалище и адрес на управление: гр. София

' 1784, ж.к. „Младост-1“, бл. 9 и търговски адрес за кореспонденция гр. София-1111, жк 
„Гео Милев“, ул. „Христо Максимов“ № 86, ет. 3, представлявано от Светослав Георгиев 
Христов -  управител, наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга

се сключи настоящият договор за следното:.

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 
предостави свързаност към глобалната Интернет мрежа и да предостави Интернет 
трафик за Администрация на президента на Република България, съгласно техническата 
спецификация и условията за възлагане на обществената поръчка по публикуваната от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ публична покана с уникален № 9050196, Техническото предложение 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 1) и срещу възнаграждение съгласно Ценовото 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение № 2), неразделна част от настоящия 
договор.

(2) Изпълнението на услугите по ал. 1 се извършва в сградата на 
Администрацията на президента, гр. София, бул. „Дондуков“№ 2.

(3) Услугите по ал. 1 се предоставят с технически параметри съгласно 
Техническото предложение (Приложение №1).

(4) За техническо обезпечаване на услугите по ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутизиращо устройство - рутер за агрегиращи 
услуги, с технически параметри, за срок и при условия, съгласно предложеното от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Споразумение за предоставяне на оборудване (Приложение № 4), 
неразделна част от настоящия договор.

II. ВЛИЗАНЕ В СИЛА И СРОК НА ДОГОВОРА

Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза от ,0S>9..
(2) Срокът за осигуряване на необходимата преносна среда и стартиран^ на 

реално предоставяне на услугите, предмет на договора е 1 (Един) календарен ден от 
влизането му в сила по график, съгласно Техническото предложение (Приложение № 1).

(3) Срокът за изпълнение на услугите, предмет на договора, е 24 (двадесет и 
четири) месеца, считано от датата на стартиране на реално предоставяне на услугите.

(4 ) Срокът по ал. 3 се продължава автоматично еднократно за следващ 12 
(дванадесет) месечен период, освен ако не по-късно от един месец преди изтичането му 
някоя от страните възрази пред другата писмено срещу продължаването му.
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Основанието за заличаване на информацията в чл. 3 е чл. 226, ал. 3 от Закона за 
обществените поръчки с оглед представена от изпълнителя декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.

Чл. 3. (1) При неосигуряване на услугите по чл. 1, ал. 1 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 
длъжен установи причините за това в рамките на (време за реакция
при проблем), след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото 
предложение (Приложение № 1).

(2) При неосигуряване на услугите по чл. 1, ал. 1 по причини, за които 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност (повреда в мрежата, техническите средства, 
оборудването и др., които водят до невъзможност за обмен на трафик с хостове в 
Интернет), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови услугата в рамките на

(време за отстраняване на проблем) след уведомяване от страна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно Техническото предложение (Приложение № 1).

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури за своя сметка и в съответствие с техническата спецификация и 

Техническото предложение (Приложение № 1) преносната среда, необходима за 
осигуряване на свързаност и достъп до услугите, предмет на договора;

2. да осигурява техническата и организационна поддръжка за качествено 
предоставяне на услугите 24 часа в денонощието, 365 дни в годината;

3. да предоставя услугите с необходимото качество по параметри съгласно 
Споразумението за ниво на обслужване (Приложение № 3);

4. да поддържа за своя сметка необходимата техническа база и квалифициран 
персонал за изпълнение на задълженията си по настоящия договор;

5. да не анонсира планираната за регистрация автономната система (AS) на 
Администрация на президента и прилежащите й IP блокове през сателитни канали за 
достъп до Интернет (ако има такива);

6. да съдейства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за необходимите регистрации в 
Регионалния интернет регистър за Европа (RIPE) съгласно техническата спецификация 
и да осигурява за своя сметка заплащането на дължимите за това такси;

7. да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма за 
възникването на евентуални проблеми при изпълнението на услугите, за предприетите 
мерки за тяхното решаване, както и да съгласува с него решаването на всички 
непредвидени обстоятелства;

8. да не разпространява по никакъв начин сведения и факти, станали му 
известни при изпълнение на настоящия договор относно:

а) данни от информационната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
б) пропускателния режим;
в) контрола на достъп;
г) видеонаблюдение и противопожарно известяване;
д) физически и софтуерни мерки за сигурност;
е) разположение и контрол на информационните активи.

(2) Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има изискуемо вземане по този договор срещу 
другата страна, той няма право да отказва да изпълни свое задължение, докато 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни насрещното си задължение по договора.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за работата на своите работници 
и служители, както и на други лица (вкл. подизпълнители), ангажирани от него за 
изпълнение предмета на настоящия договор.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугите да 
получи уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.
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Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за претенции на трети лица към 
ВЪЗЛОЖТЕЛЯ във връзка или по повод ползването на услугите, както и за 
съдържанието на пренасяната чрез Интернет информация.

1У.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури за своя сметка през времето на действие на договора подходящи и 

сигурни условия и съдействие за изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
необходимото електрическо захранване и техническа възможност за предоставяне на 
услугите;

2. да ползва предоставените му услуги по предназначение и в съответствие с 
техническите указания на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, включително за правилно ползване на 
техническите средства за достъп до услугите;

3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в посочените 
срокове и условия.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срочно и качествено изпълнение на услугите;
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, количества, 

стадий на изпълнение, технически параметри и др. във всеки момент от изпълнението на 
договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3. след регистрация на автономната му система и добиване на статут на 
провайдер (PI или LIR) да предоставя трафик на трети лица или организации без 
финансова полза.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за нарушаването от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всякакви забрани и ограничения, определени от компетентните 
държавни органи и международни организации, касаещи използването или продажбата 
на услугите, предмет на договора, включително относно снабдяването с необходимите 
разрешения, когато такива се изискват.

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. (1) Общата стойност на договора за срока по чл. 2, ал. 3 и 4 е в размер на 
54 000,00 (Петдесет и четири хиляди) лева без вкл. ДДС или 64 800,00 (Шестдесет и 
четири хиляди и осемстотин) лв. с вкл. ДДС, съгласно Ценовото предложение 
(Приложение № 2).

(2) Посочените в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 
№ 2) цени не могат да бъдат променяни за срока на действие на настоящия договор.

Чл.11. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставените 
услуги на равни месечни вноски в размер на 1500 (Хиляда и петстотин) без вкл. ДДС 
или 1800 (Хиляда и осемстотин) лв. с вкл. ДДС с платежно нареждане срещу издадена 
фактура в срок до 10 (десет) работни дни от приемане на предоставените услуги.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ авансово 3 (три) месечни 
вноски с платежно нареждане срещу издадена фактура в срок до 10 (десет) работни дни 
от подписване на протокол за стартиране на реално предоставяне на услугите.

(3) Всички плащания се извършват по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 7

IB A N : Основанието за заличаване на информацията е чл.73, ал. 1 във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1
B IC - от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Банка:
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
всички последващи промени на посочената сметка в срок от 3 (три) дни считано от 
момента на промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
в този срок, се счита, че плащанията са надлежно извършени.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ УСЛУГИ

Чл. 12. (1) Приемането на услугите се извършва всеки месец с приемателно- 
предавателен протокол, подписан от страните по настоящия договор.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ проверява техническите характеристики на услугата, 
вкл. наличие на условия за прилагане на чл. 14, ал. 2 и 3 от настоящия договор, в 
присъствие на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII. КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Чл. 13. Страните определят следните координати за комуникация и лица за 
контакти помежду си във връзка с изпълнението на договорните задължения и 
подписване на необходимите документи:

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес: Адрес: гр. София-1123

бул. „Дондуков“ № 2

Факс:
Телефон:
Електронна поща:
Лице/а за контакти:

VIII. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 14. (1) При забава неизправната страна дължи неустойка в размер на 0,5% 
(нула цяло и пет на сто) от стойността на една месечна вноска без вкл. ДДС за всеки 
просрочен ден, но не повече от 10 % (десет на сто).

(2) При лошо (некачествено) изпълнение на задълженията по договора 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС.

(3) При невъзможност от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да възстанови услугата в 
рамките на срока по чл. 3, ал. 2, независимо от неустойката по предходната алинея, 
дължи неустойка за всеки отделен случай, както следва:

1. възстановяване до 30 минути след срока -  3 % (три на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС;

2. възстановяване до 4 часа след срока -  7 % (седем на сто) от стойността на една 
месечна вноска без вкл. ДДС;

3. възстановяване до 8 часа след срока -  10 % (десет на сто) от стойността на 
една месечна вноска без вкл. ДДС;

4. възстановяване над 8 часа след срока -  20 % (двадесет на сто) от стойността 
на една месечна вноска без вкл. ДДС.

Чл. 15. При прекратяване на договора по чл. 17, ал. 2, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ н еу 
дължи неустойки, лихви и пропуснати ползи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 16. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прихваща дължимите неустойки <j 
следващо дължимо на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане до размера на дължимите неустойю ,

Факс:
Телефон:
Електронна поща: 
Лице/а за контакти:
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като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с настоящия договор дава изричното си съгласие за такова 
прихващане.

(2) Изплащането на неустойки и обезщетения не лишава изправната страна по 
договора от правото да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи над уговорените 
размери на общо основание.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. когато изпълнението стане невъзможно поради причина, за която никоя от 

страните не носи отговорност.
(2) Договорът се прекратява когато са настъпили съществени промени във 

финансирането на поръчката, предмет на договора, извън правомощията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл да предвиди.

Чл. 18. (1) В случай, че за някоя от страните по договора настъпи обективна 
невъзможност за изпълнение, същата следва да уведоми писмено другата страна в 
тридневен срок от възникването на това обстоятелство.

(2) При възникнали форсмажорни обстоятелства ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен 
незабавно писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 
едномесечно писмено предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

1. забави изпълнението на някое от задълженията си по договора с повече от 10 
(десет) работни дни;

2. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
3. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва 

подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата си, освен при посочените 
в чл. 45а, ал. 1, т. 3 от ЗОП изключения;

4. възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП.
(2) В случаите по ал. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съставят 

констативен протокол за предоставените услуги (ако има такива), независимо от 
възможността за усвояване на гаранцията за изпълнение.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 20. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 
обстоятелства, изискващи съставянето на двустранен констативен протокол, 
заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата 
и час на срещата. Другата страна е длъжна да отговори в 3 (три) дневен срок след 
уведомяването.

Чл. 21. Настоящият договор може да бъде изменян само при наличие 
обстоятелства по чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки. С подписването на 
настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е съгласен договорът да бъде 
изменен в случай на непредвидени обстоятелства, които налагат промяна, съгласно 
разпоредбата на чл. 43, ал. 2 от ЗОП, като се задължава да подпише допълнително 
споразумение в 3 (три) дневен срок от представяне на проект за подписването му от* 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
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Чл. 22. Страните по настоящия договор се задължават да не използват по 
какъвто и да е повод информация, станала им известна за другата страна при изпълнение 
на договора, като виновната страна дължи обезщетения, определени по надлежния ред.

Чл. 23. 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, както и за всички въпроси неуредени в настоящия 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 на Република България.

Чл. 24. За неуредените по настоящия договор въпроси се прилага 
законодателството на Република България.

Настоящият договор се изготви и подписа в три еднообразни екземпляра -  един 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
Приложение № 1: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2: Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Приложение № 3: Споразумение за ниво на обслужване 
Приложение № 4: Споразумение за предоставяне на оборудване

Мария Михайлов 
Началник на отдел „Финанси

Основанието за заличаване на информацията от Приложение № 1, 3 и 4 е чл. 226, ал. 3 
от Закона за обществените поръчки с оглед представена от изпълнителя декларация за 
конфиденциалност по чл. 33, ал. 4 от ЗОП.
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Приложение № 7

ДО
АДМИНИСТРАЦИЯТА НА 
ПРЕЗИДЕНТА

Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от

„ЛИРЕКС НЕТ“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След проучване и запознаване с документацията за провеждане на избор на 
изпълнител, предлагаме да изпълним обществената поръчка с предмет: Доставка на 
свързаност към глобалната Интернет мрежа и предоставяне на Интернет трафик 
за нуждите на Администрация на президента на Република България, предлагаме 
да изпълним обществената поръчка при следните цени в лева:

1. МЕСЕЧНА ВНОСКА -  1 500,00 лева (хиляда и петстотин лева и нула 
стотинки)

2. ОБЩА ЦЕНА ЗА 36 МЕСЕЦА -  54 000,00 лева (петдесет и четири хиляди 
лева и нула стотинки)

Посочените цени са без данък върху добавената стойност и включват всички 
преки и непреки разходи, други данъци, такси и печалба, свързани с качественото 
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Посочените цени не подлежат на промяна за целия срок на договора.

18.02.2016 г. 
гр. София Подпис:

Упълномощен представител:
София, 18.02.2016 год.

/Бисер Цонев/
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