ДОГОВОР
№ 2017-068-У
Днес 01.09.2017 г., в гр. Силистра, между:
Община Силистра с административен адрес гр. Силистра, ул.”Симеон Велики” №33, БУЛСТАТ:
000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет, чрез За Кмет инж. Тихомир Петров
Борачев (на основание Заповед №ЗК-1356 от 03.08.2017г.) и Анелия Петрова Василева - началник отдел
,,Счетоводство и контрол“ и Главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна и
„ДАВИД ХОЛДИНГ” АД, със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. „Стара река“-Дом
на културата Арсенал № 2, ет. 4, ап. 417, ЕИК: 833092882, представлявано от Бальо Атанасов Динев - в
качеството на член на съвета на директорите, наричано по-долу Изпълнител от друга страна, се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни обществена поръчка с
предмет: ,,Техническа поддръжка на административна информационна система „Archimed eОбщина“
в Община Силистра“, която се състои в поддръжка на актуалното състояние, техническа и
функционална изправност на програмния продукт за управление на документооборота със
своевременно внедряване на всички нови версии и актуализации, свързани с промените в
законодателството или с промени в документооборота на възложителя, в това число модули:
Archimed eProcess
Archimed Наемни отношения
Archimed Актове за общинска собственост
Archimed Наказателни постановления
Archimed Регистри Етажна собственост
Archimed Каса
Archimed WebCheck
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Стойността на договора за извършване на техническа поддръжка на административна
информационна система „Archimed eОбщина“, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
е в размер на 6 000,00 лв. (шест хиляди лева) без ДДС или общо 7 200,00 лв. (седем хиляди и двеста лева)
с ДДС.
(2) ВЪЗЛОВИТЕЛЯТ заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ такса обновяване и отдалечена
техническа поддръжка на информационна система „Archimed eОбщина“ в размер на 500,00 лв. /петстотин
лева/ без ДДС или 600,00 лв. /шестстотин лева/ с ДДС;
Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати стойността по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор в срок до 30
(тридесет) календарни дни от представяне на фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следната банкова
сметка:
Банка:
IBAN: Заличени данни на основание чл. 2 от ЗЗЛД
BIC:
Чл.4 В цената са включени всички необходими разходи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнението на
услугата.
ІІІ. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.5 Срокът за изпълнение на настоящия договор е 12 /дванадесет/ месеца.
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Чл.6 Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване.
Чл.7 Място за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор – Община Силистра.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.8 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да не предоставя информационната система и документацията към нея на други физически или
юридически лица без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.2 да заплаща ежемесечно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор;
т.3 да осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до сградите и помещенията, в които е инсталирана
Системата за надлежното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.4 В случай на повреда или съмнение за грешка/повреда в Системата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да
докладва грешката по факс и/или електронна поща до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.5 да определи свои надлежни представители (специалисти), които да съдействат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
при изпълнение на неговите задължения, да приемат извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ услуга;
т.6 да експлоатира Системата съобразно с техническите предписания и препоръките, дадени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
т.1 да упражнява чрез свои представители контрол върху изпълнението на договора, без това да
затруднява дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
т.2 да отказва плащания при констатираното забавяне при коригиране на грешки за повече от 10 /десет/
календарни дни;
т.3 да получи всички сервизни, подобрени и основни версии на Системата, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
през периода на действие на договора.
т.4 да поиска отдалечена техническа помощ през Интернет от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В случай, че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заяви желание за отдалечена техническа помощ, той е длъжен да предостави на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отдалечен достъп до сървъра, върху който е инсталирана Системата.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
т.1 да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички сервизни, подобрени и основни версии на Системата през
периода на действие на договора.;
т.2 да осигурява компетентен технически персонал за извършване на техническата поддръжка по телефон,
електронна поща и факс, както и отдалечена техническа помощ по заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всеки
работен ден, с изключение на официалните празници, в часовете от 9:00 часа до 17:00 часа;
т.3 В случай, че при прегледа бъде установена повреда и/или програмно-техническа грешка в Системата,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да отстрани възникналата повреда чрез настройка, подмяна с работоспособни
версии, проверка на данните и/или нови инсталации, в срок до 48 /четиридесет и осем/ часа от установяване
на повредата;
т.4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да дава консултации и предписания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно
правилното функциониране и експлоатиране на системата, предмет на настоящия договор;
т.5 да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, когато възникнат непредвидени обстоятелства, които
могат да забавят или да направят невъзможно изпълнението на услугата;
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор.
VI. НЕУСТОЙКИ
Чл.10 (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или част от нея в срок, съгласно
договора, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5% от цената по договора за всеки
просрочен ден, но не повече от 10% от цената без ДДС по чл. 2 от настоящия договор.
(2) При пълно неизпълнение на предмета на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи
неустойка в размер на 25 % (двадесет и пет процента) от цената без ДДС по чл. 2 от настоящия договор.
(3) Заплащането на уговорената по ал. 1 неустойка не лишава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ от възможността да
претендира за обезщетение за претърпени вреди по общия ред.
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VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11 (1) Договорът се прекратява в следните случаи:
т.1 по взаимно писмено съгласие между страните, оформено със споразумение за доброволно уреждане
на отношенията им;
т.2 при неспазване клаузите на настоящия договор – с 7 /седем/ дневно писмено предизвестие, отправено
от изправната към неизправната страна;
т.3 с изтичане срока по договора, включващ срока за изпълнение на възложената работа, както и с
извършване на всички дължими и уговорени плащания;
т.4 с надлежно изпълнение на всички задължения на страните;
т.5 поради възникнали обстоятелства след сключването му, които правят невъзможно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да го изпълни;
т.6 едностранно без предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при системно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор;
(2) Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка, предмет на
договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди
и предотврати или да предизвика. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, не по-късно от
3 (три) календарни дни след настъпване на тези обстоятелства;
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.12 Служебно лице за контакт от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: Енчо Христов – гл. специалист „ИС и
КТ”, тел: 086 816321.
Чл.13 Служебно лице за контакт от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: Евгений Перчемлиев, тел. 088 948
4869.
Приложения към настоящия договор:
1. Техническо задание.
Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
инж. Тихомир Борачев
За Кмет на Община Силистра
На основание Заповед №ЗК-1356 от 03.08.17г.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Бальо Динев
член на СД на „ДАВИД ХОЛДИНГ” АД

Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
Анелия Василева,
гл. Счетоводител и н-к отдел „СК”
Съгласували:
Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
1. Мирослав Калинов,
Директор дирекция „Финанси”
Заличени данни на осн. чл. 2 от ЗЗЛД
2. Валерий Недев,
юрисконсулт
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