ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СИЛИСТРА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: „ИМЕОН софтуер” ООД, гр. София
ПРЕДМЕТ: „Поддържане на софтуер ,,ИМЕОН“ в отдел МТД ”
ДОГОВОР
№ 2015-108–У
Днес, 30.12.2015 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
“Имеон софтуер”, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“
№ 31, ет. 2, ап. 2А, ЕИК 831559166, представлявано от Тошко Колев Георгиев – управител и Емил
Иванов Божинов - управител, наричано 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
техническа поддръжка на софтуерен модул ,,ИМЕОН – модул ,,Местни данъци и такси““ за отдел
,,Местни данъци и такси“ при Община Силистра, съгласно Техническо задание – Приложение №1,
неразделна част от този договор.
(2) Предметът на настоящия договор е:
т.1 развитие на софтуерния продукт;
т.2 консултации по телефон или електронна поща;
т.3 отстраняване на софтуерни проблеми
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 15000 лв. (петнадесет хиляди лева) без ДДС,
ДДС в размер на 3000 лв. или до 18000 лв. (осемнадесет хиляди лева) с ДДС, съгласно Оферта на
Изпълнителя – Приложение №2 от настоящия договор.
(2) Възложителят заплаща сумата по предходната алинея на 12 /дванадесет/ равни вноски в
размер на 1250 лв. /хиляда двеста и петдесет лева/ без ДДС или 1500 /хиляда и петстотин лева/
с ДДС, като Изпълнителят издава фактура в срок до 5-то число на следващия месец от
предоставяне на услугата, а Възложителя се задължава да я заплаща в срок до 30 (тридесет)
календарни дни от издаването й
(3) Възложителят заплаща сумите в лева, по банковата сметка на Изпълнителя:
Банка: Уникредит Булбанк
BIC код: UNCRBGSF
IBAN: BG73 UNCR 7000 1521 2010 62

(4) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му.
ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3 (1) Срокът на действие на настоящия договор относно техническата поддръжка на
софтуерен модул ,,ИМЕОН – модул ,,Местни данъци и такси““ е 1 (една) календарна година от
подписването му.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.4 (1) Възложителят има право:
т.1 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;
т.2 да извършва проверка съвместно с представители на Изпълнителя относно конкретно
изчисляване на сумите за местни данъци и такси, качеството и коректността на обслужването на
данъчно задължените субекти, приемането и съхраняването на база данни, както и относно
спазването и прилагането от служителите на разпоредбите на настоящия договор;
(2) Възложителят се задължава:
т.1 да осигури на предоставянето на Изпълнителя на необходимата база данни на всички
данъчно задължени лица, а така също и информация за сроковете за плащане, съгласно
законодателството и всички други документи и информация, необходими за правилното и точно
изпълнение на договора от странна на Изпълнителя;
т.2 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 извършва техническа поддръжка на модул ,,Местни данъци и такси“;
т.2 да осигурява правилно функциониране на продукта в рамките на системата на
Възложителя, съгласно изискванията на настоящия договор и приложенията към него, чрез
защитен комуникационен канал, който да осигури 24 часова техническа поддръжка на продукта;
т.3 да актуализира приложения софтуер на модул ,,Местни данъци и такси“, които произтичат
от промени в нормативната база и касаещи начина на изчисляване на местните данъци и такси,
както и при откриване на софтуерни грешки;
т.4 при изпълнението предмета на договора да защитава интересите на Възложителя с грижа
на добър стопанин и да пази конфиденциалността на предоставената му информация;
(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 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 (1) Действието на този договор може да бъде прекратено по всяко време при постигане
на писмено съгласие за това между страните.
(2) В случай, че Изпълнителят се отклони съществено от възложените му по този договор
задължения и в десетдневен срок след писмено предупреждение не отстрани допуснатите
нарушения, Възложителят може да развали договора с едностранно писмено изявление без
предизвестие.
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 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:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………….
д-р Юлиян Найденов
Кмет на Община Силистра

……………………….
Тошко Георгиев
управител

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

Съгласували:
…………………………
Мирослав Калинов
Директор дирекция ,,Финанси“
…………………………
Валерий Недев
юрисконсулт

