ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: “Актопис БГ“ ЕООД, гр. Банкя
ПРЕДМЕТ: „Абонаментно поддържане на ПП „Актопис“ и ПП „ЕлАрДо“
ДОГОВОР
№ 2015- 101-У
Днес, ___________2015 г., между:
ОБЩИНА СИЛИСТРА с адрес: гр. Силистра, ул. „Симеон Велики” №33, ЕИК№
000565537, представлявана от д-р Юлиян Найденов Найденов – Кмет и Анелия Петрова
Василева- Началник отдел „Счетоводство и контрол” и Главен счетоводител, наричана за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна,
и
„Актопис БГ” ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Банкя, ул. “Свети
Кирил и Методий” № 7 с ЕИК 130921004, представлявано от Иван Атанасов Тончевуправител, наричан за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна, бе подписан настоящият
договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема срещу възнаграждение да
извършва абонаментна поддръжка на програмни продукти ,,Актопис'' и ,,ЕлАрДо'', съгласно
Техническо задание – Приложение №1, неразделна част от този договор.
(2) Предметът на настоящия договор е осигуряване на работоспособността и целостта на
информационните масиви на програмните продукти ,,Актопис'' и ,,ЕлАрДо'', инсталирани в
Общинската администрация и кметствата на Възложителя и обезпечаване на своевременната
им актуализация в съответствие с промените в нормативните документи, регламентиращи
поддържането на регистрите по гражданско състояние за определения в чл. 3 от настоящия
договор срок.
ІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) За изпълнението на възложената услуга при условията на настоящия договор,
Възложителят заплаща на Изпълнителя сумата от 4 000лв. (четири хиляди) без ДДС, 20%
ДДС в размер на 800лв. (осемстотин) или 4 800 лв. (четири хиляди и осемстотин) с ДДС,
съгласно Оферта на Изпълнителя – Приложение №2 от настоящия договор.
(2) Възложителят ще заплаща сумата по чл. 2, ал. 1, на четири равни вноски, като
еднократната вноска е в размер на 1 000лв. (хиляда) без ДДС, 1200 лв.(хиляда и двеста) с
ДДС.
(3) Възложителят заплаща сумите в лева, по банковата сметка на Изпълнителя:
Банка: ДСК
BIC код: STSABGSF
IBAN: BG 74STSA 9300 0015583360
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3 (1) Срокът на действие на настоящия договор относно абонаментна поддръжка на
програмни продукти ,,Актопис'' и ,,ЕлАрДо'' е 12 (дванадесет) месеца.
(2) Договорът влиза в сила от 01.01.2016г до 31.12.2016г.
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4 (1) Възложителят има право да осъществява контрол върху действията на
Изпълнителя в изпълнение на задълженията му по договора и да предприема необходимите
мерки за отстраняване на констатираните нарушения;
(2) Възложителят се задължава да заплати на Изпълнителя уговорената сума по чл. 2, ал. 1 в
срок по чл. 2, ал. 2 от настоящия договор;
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 (1) Изпълнителят се задължава:
т.1 да уведомява Възложителят за всички изменения и разработени нови версии на
програмен продукт ,,Актопис“;
т.2 да предоставя на Възложителя всички нови версии на програмните продукти ,,Актопис“
и ,,ЕлАрДо“;
т.3 при промяна във формата и съдържанието на документите по гражданско състояние да ги
отрази в програмния продукт ,,Актопис“ и да предостави корекциите на Възложителя не покъсно от 30 /тридесет/ календарни дни от публикуването им;
т.4 при констатиране на разрушаване на целостта на информационните масиви на програмни
продукти ,,Актопис“ и ,,ЕлАрДо“, независимо от какво е предизвикано това нарушение, да
коригира (възстанови от предоставеното от Възложителя архивно копие на
информационните масиви) целостта на масивите в срок от 10 /десет/ работни дни след
предоставяне на информационните масиви от страна на Възложителя;
т.5 при констатиране на неработоспособност на цифровия модел на програмен продукт
,,ЕлАрДо“, независимо от какво е предизвикана тя, да възстанови инсталирания продукт от
предоставеното от Възложителя архивно копие на снимковия материал в срок от 4 /четири/
работни дни;
т.6 да уеднакви цифровия модел на програмен продукт ,,ЕлАрДо“ (семейни регистри) от
DVD-дисковете с този на сървъра;
т.7 да доизгради базата за търсене към програмен продукт ,,ЕлАрДо“, с оглед разликата на
записите на главата в отделните години на преброяване. За улеснение се взема найдостоверния вариант на името и се уеднаквява с другите, като резултат е, че при въвеждане
на едно име в търсачката излизат всички записи през годините;
т.8 да консултира и съдейства на Възложителя при инсталиране на нови версии на
програмните продукти;
т.9 да консултира Възложителят относно работата с програмните продукти;
т.10 да извърши задължително един профилактичен преглед на инсталираните програмни
продукти по време на абонаментния срок на договора. При желание от страна на
Възложителя да извърши още един профилактичен преглед. Прегледите се извършват не покъсно от една седмица след заявено желание от страна на Възложителя. Всеки
допълнителен преглед на настройка на програмния продукт е предмет на допълнително
споразумение между страните;
т.11 При повреда на DVD-дисковете с архивни копия на цифров модел на програмен продукт
,,ЕлАрДо“, да създаде нов архивен комплект, създаден от инсталираното на сървъра копие;
т.12 да осигурява защита и неразпространение на станалите му известни при изпълнение на
настоящия договор лични данни в съответствие със Закона за защита на личните данни;
(2) Изпълнителят има право да получи уговорената сума по чл. 2, ал. 1 в срок по чл. 2, ал. 2
от настоящия договор.
V. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ
Чл.6 (1) В случай, че Изпълнителят не изпълни свое задължение по настоящия договор в
съответните срокове по този Договор, Изпълнителят дължи на Възложителя реално

2

изпълнение, заедно с неустойка в размер на 0.5% от сумата по чл. 2, ал. 1 на настоящия
договор без ДДС, за всеки ден на забава, но не повече от 10 % от тази сума.
(2) В случай, че Изпълнителят извърши некачествено възложената с настоящия договор
поддръжка и от това са настъпили повреди в системата, той е длъжен да отстрани
възникналите повреди изцяло за своя сметка.
(3) Във всеки случай, когато някоя от страните не изпълни свое задължение по този договор,
тя дължи обезщетение на другата в размер на реално претърпените вреди.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.7 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 С изтичане срока по договора, включващ срока за изпълнение на възложената доставка и
гаранционните срокове по раздел VI, както и с извършване на всички дължими и уговорени
плащания.
т.3 С надлежно изпълнение на всички задължения на страните.
т.4 Поради възникнали обстоятелства след сключването му, които правят невъзможно
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да го изпълни.
т.5 При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 5 (пет)
дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна.
т.6 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.
VII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл.8 (1) Страните се задължават да пазят в тайна и да не предоставят на трети лица
информация (писмена и устна), която им е станала известна при сключването, както при
и/или повод изпълнението на настоящия договор, освен в случаите на изрично дадено
писмено съгласие от съответната страна или когато предоставянето на съответната
информация се изисква на основание действащото законодателство.
(2) Двете страни се задължават да третират информацията на другата страна като
конфиденциална за неопределен период от време и да я използват само за целите на
настоящия договор.
(3) Всяка информация, свързана със системата на Възложителя, която се обменя по
електронен път се счита за конфиденциална, без да е необходимо да се привежда в друга
писмена форма.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 (1) Този договор може да бъде изменян или допълван само по споразумение между
страните, изразено в писмена форма, при условията на чл.43 от ЗОП.
(2) Кореспонденцията по този договор се осъществява в писмена форма. При промяна на
посочените данни, всяка от страните е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от
настъпване на промяната.
(3) Нищожността на някоя клауза от договора или на допълнително уговорени условия не
води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
(4) Страните ще решават споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора
или свързани с неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване по
взаимно съгласие и с допълнителни споразумения, а при непостигане на такова - спорът се
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отнася за решаване пред компетентния съд на територията на Република България по реда на
Гражданския процесуален кодекс.
(5) За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за
Възложителя и един за Изпълнителя.
Приложения към договора:
Приложение № 1 – Техническо задание;
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя;

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………………….
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
……………………….
Иван Тончев - управител
„Актопис БГ“ ЕООД

…………………………..
Анелия Василева
Главен счетоводител и
началник отдел „Счетоводство и контрол”
Съгласували:

Валерий Недев
Юрисконсулт
Мирослав Калинов
Директор дирекция „Финанси“
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