ДОГОВОР
за доставка
Днес, [дата] в гр. Плевен, между страните:
„ИКОМС“ ЕООД
със седалище и адрес на управление гр. Плевен, ул. „Гевгели“ № 1, ет. 3, ап. 6 вписано в Търговския
регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 824057626, представлявано от Венцислав Христов Хинов
в качеството му на Управител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна
и
[Наименование на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ]
със седалище и адрес на управление: [седалище и адрес на управление на изпълнителя], [ЕИК / номер от
Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код […], представляван/а/о от
[имена на лицето или лицата, представляващи изпълнителя], в качеството на [длъжност/и на лицето или
лицата, представляващи изпълнителя], наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, , всеки
от тях по-нататък наричан и СТРАНАТА, а заедно – СТРАНИТЕ
на основание чл. 258 от Закона за задълженията и договорите, се сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да достави и прехвърли собствеността
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на софтуерно приложение с исторически данни за възложени обществени поръчки
от САЩ и Руската федерация („Софтуерен продукт“) срещу задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги
приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.
(2) Предметът на Договора включва и изпълнението на следните дейности:
1. Разработка, доставка и внедряване на Софтуерния продукт в системите, посочени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
2. Проверка на функционалността на Софтуерния продукт;
3. Прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху Софтуерния продукт;
4. Гаранционна поддръжка на Софтуерния продукт.
(3) Разходите по Договора се финансират чрез проект “Разработка на иновативен процес по извличане на
информация и създаване на аналитична технология за установяване на корелация между данните за
участие на публични компании в обществени поръчки и движението на цените на техните акции”,
финансиран по Девета конкурсна сесия на Националния иновационен фонд.
ІІ. СРОКОВЕ И МЯСТО НА ДОСТАВКА
Чл. 2. (1) Настоящият Договор влиза в сила от датата на подписването му от Страните. Срокът на
Договора изтича след изтичането на срока на гаранцията на Софтуерния продукт, чиято доставка е
предмет на Договора.
(2) Срокът за доставката е 10 (десет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора.
(3) Гаранционният срок на Софтуерния продукт е 1 (един) месец, считано от датата на приемането на
продукта с Приемателно-предавателен протокол.
Чл. 3. Мястото на доставка е в гр. Плевен, ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център “Престиж”, офис
22.
ІІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 4. (1) За изпълнението на предмета на Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена в размер на [●] лева без ДДС (с думи: [●]) и [●] лева (с думи: [●] лева) с
включен ДДС, съгласно Ценовото му предложение (Приложения № [●]), неразделна част от настоящия
Договор.
(2) Посочената цена е крайна и включва всички разходи и възнаграждения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
изпълнение на предмета на настоящия Договор, като но не само: разходите за труд, разработване,
доставка и внедряване на Софтуерния продукт в системите/устройствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
прехвърляне на правата на интелектуална собственост върху продукта, включително върху изходните
кодове (ако е приложимо), всички разходи за извършване на гаранционна поддръжка в определения срок,
както и други разходи, необходими или присъщи за изпълнение на предмета на Договора.
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(3) Страните се съгласяват, че цената по ал. 1 се дължи за изработването, внедряването и
функционалността на Софтуерния продукт, представляваща един цялостен продукт, а не за отделните
негови елементи или функционалности.
(4) Посочената в настоящия Договор цена е крайна и остава непроменена за срока на действието му.
Чл. 5. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след доставка и
интегриране на Софтуерния продукт и осъществена проверка на функционалността му „без забележки“,
констатирано с подписването на Приемо-предавателен протокол, който протокол се подписва в срок от 60
(шестдесет) дни след доставката.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 65% от уговорената цена 30 (тридесет) дни след подписването на
договора и получаване на фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за сума равна на 65% от сумата на
дължимото плащане.Останалите 35% от сумата на дължимото плащане се фактурират и заплащат в срок
от 30 (тридесет) дни след подписване на Приемно-предавателен протокол.
(3) Плащанията ще се извършват в лева по банков път в уговорените срокове и размер по следната
банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: []; BIC: []. Обслужваща банка: [наименование и правноорганизационна форма];
Титуляр на сметката: [наименование и правноорганизационна форма].
(4) Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички последващи промени на
банковата му сметка в срок до 5 (пет) календарни дни считано от момента на промяната. В случай че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в
предходната алинея банкова сметка са надлежно извършени.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни предмета на договора на посоченото в Договора място на
изпълнение, в срок и при условията на настоящия Договор.
2. Да извършва проверка, във всеки момент от изпълнението на този Договор, относно качеството,
напредъка в изпълнението, съответствие с техническите спецификации на Софтуерния продукт.
3. Да дава предложения за оптимизация на Софтуерния продукт и предложения във връзка с
организацията на работата, когато за изпълнение на Договора е необходимо участие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или негови служители.
4. Да откаже приемането на доставката, когато същата не отговаря на спецификациите или
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не спазва изискванията на Договора, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло
своите задължения съгласно условията на Договора.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия Договор.
2. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на възложената му работа,
включително като предостави информация и достъп до данните, които са необходими на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с изпълнение на задълженията му по Договора.
3. Да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ технически изправни устройства и всички други материални
технически средства, необходими за изработката и внедряването на Софтуерния продукт.
4. Да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или негови
служители в офиса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
5. Да осигури за срока на Договора дистанционен достъп до устройствата, на които е или ще бъде
инсталиран Софтуерния продукт, както и до всички други устройства с които Софтуерния продукт ще се
интегрира, за целите на изработка, внедряване и последваща техническа поддръжка на продукта с цел
осъществяване на гаранционна поддръжка.
6. Да осигури необходимите лицензи и/или да придобие необходимите права на интелектуална
собственост върху софтуер, който е необходим за интегрирането/конфигурирането на Софтуерния
продукт и за надлежното изпълнение на настоящия Договор.
7. Да издаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ удостоверителен документ за изпълнението на Договора.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да разработи Софтуерния продукт, предмет на Договора със свои сили и средства и с технически
характеристики и в състояние годно за провеждане на проверка на функционалността им и да ги внедри в
системите/устройствата
на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
съгласно
Техническата
спецификация
на
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в сроковете и при останалите
условия на този Договор.
2. Да извърши, съвместно с представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той е длъжен да осигури,
проверка на функционалността на Софтуерния продукт.
3. Да отстрани всички Недостатъци, констатирани по отношение на Софтуерния продукт и
функционалността му.
4. Да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор;
5. Да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в помещенията на
Възложителя.
6. Да не разгласява информация за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или негови клиенти и/или други негови
съконтрагенти, станала му известна при или по повод изпълнение на възложената му с този Договор
работа. Да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не я разкрива
пред трети лица. При поискване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, да върне или унищожи за негова сметка
всички документи получени във връзка с извършената работа.
7. При изпълнение на възложената му с този Договор работа, да не нарушава авторските и другите сродни
права на трети лица и да спазва всички разпоредби на действащото българско законодателство във връзка
със защита на правата на интелектуална собственост на трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че
Софтуерния продукт, така както е доставен не накърняват никакви права на интелектуална собственост,
притежавани от трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че притежава всички необходими права на
интелектуална собственост или за своя сметка ще осигури законосъобразно придобиване на всички права
и други съгласия, необходими му за изпълнение на предмета на Договора.
8. Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна документация на български език на електронен и/или
хартиен носител за функционалността на Софтуерния продукт, включително инструкции за
администриране и работа с продукта.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи цената по Договора, при точно и навременно изпълнение на задълженията си по него,
съгласно определения начин на плащане.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на доставката по Договора,
включително да приема продукта и да осигури представители за установяване на неговата
функционалност.
3. Да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удостоверителен документ за изпълнението на Договора.
VІ. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на
доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Софтуерния продукт,
предмет на доставката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в срок от 2 (два) работни дни
предварително за конкретните дата и час, на които ще се извърши доставката.
Чл. 11 (1) За съответствието/несъответствието на Софтуерния продукт, проверка на функционалността
му, Страните подписват Приемателно-предавателен протокол след проверка за отсъствие на Недостатъци.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани всички Недостатъци, констатирани по отношение на
Софтуерните продукти и функционалността му, в срок от 2 (два) работни дни от получаване на
констативния протокол по предходната алинея. Ако след изпълнението на задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящата точка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ отново констатира Недостатъци или каквито
и да било проблеми свързани Софтуерния продукт и функционирането му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен
да ги отстрани незабавно, при получаване на съобщение за това от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. След
отстраняването на всички констатирани Недостатъци,Страните подписват Приемо-предавателен протокол
за доставка и интегриране на Софтуерния продукт и осъществена проверка на функционалността му.
(3) В случай, че Недостатъците са съществени и не бъдат отстранени или при пълно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да разработи и интегрира Софтуерния продукт в системите/
устройствата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срока по Договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати
Договора.
Чл. 12. (1) За възникналите в гаранционния срок Недостатъци по Софтуерния продукт,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено и/или по електронна поща и/или по факс ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като
в срок от 2 (два) работни дни от възникването, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, съгласувано с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е
длъжен да започне работа по отстраняването на Недостатъците.
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(2) Недостатъци настъпили в резултат на неправилното използване на продукта от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
от негови служители не се покрива от гаранцията, съответно са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Без оглед на предоставената гаранция, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че Софтуерния продукт ще
представлява завършено, интегрирано решение на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ще осигуряват
функционалността и добрата работа на системата.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА.
Чл. 13. (1) При забава на някоя срочно задължение по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 0,1 (нула цяло едно) на сто от стойността на договора, за всеки просрочен ден, но не повече от
10 (десет) на сто от тази стойност.
(2) Изпълнителят се освобождава от отговорност за забава, когато същата се дължи на неизпълнение на
задължение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) При забава на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на
законната лихва върху просрочената сума за периода на забавата.
(4) Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси обезщетение за
претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка.
Чл. 14. (1) Страните не отговарят една спрямо друга за неизпълнение или неточно изпълнение на свое
задължение в резултат на настъпила непреодолима сила. Клаузата не засяга права или задължения на
страните, които са възникнали и са били дължими преди настъпването на форсмажорното събитие.
(2) В случай на форсмажор сроковете по договора спират да текат, като не може да се търси отговорност
за неизпълнение или забава. Изпълнението на задълженията се възобновява след отпадане на събитията,
довели до тяхното спиране.
(3) Страната, която е засегната от форсмажорното събитие, следва в разумен срок след установяване на
събитието, да уведоми другата страна, както и да представи доказателства (съответните документи,
издадени от компетентния орган) за появата, естеството и размера на форсмажорното събитие и оценка на
неговите вероятни последици и продължителност. Засегнатата страна периодично предоставя известия за
начина, по който форсмажорното събитие спира изпълнението на задълженията й, както и за степента на
спиране.
(4) Страните не носят отговорност една спрямо друга по отношение на вреди, претърпени като последица
от форсмажорно събитие. През времето, когато изпълнението на задълженията на някоя от страните е
възпрепятствано от форсмажорно събитие, за което е дадено известие в съответствие с клаузите на
настоящия договор и до отпадане действието на форсмажорното събитие, страните предприемат всички
необходими действия, за да избегнат или смекчат въздействието на форсмажорното събитие и доколкото
е възможно, да продължат да изпълняват задълженията си по договора, които не са възпрепятствани от
форсмажорното събитие.
(5) Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие се е случило вследствие на неположена
дължима грижа от страна по настоящия договор или при полагане на дължимата грижа това събитие може
да бъде преодоляно.
(6) Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от форсмажорно събитие, не може да
се позовава на непреодолима сила, ако не е изпълнила задължението си за информиране на другата
страна.
Чл. 15. (1) Всяка от страните може да поиска временно спиране на договора, по причини, за които никоя
от страните не отговаря и които възпрепятстват продължаването на изпълнението на договорните
задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква допълнителни доказателства за необходимостта от спиране
на Договора, като решението се взима от него след преценка на всички факти и обстоятелства,
обуславящи такава необходимост.
Чл. 16. (1) Договорът се прекратява:
1. с изпълнение на всички задължения на Страните по Договора;
2. по взаимно съгласие между Страните, изразено в писмена форма;
3. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение на предмета на Договора, непредвидено или
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора
(„непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 60 (шестдесет) дни.
(2) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между Страните за
извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на
Договора
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Чл. 17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, със седем дневно писмено
предизвестие:
1. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от 20 (двадесет) дни или пълно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или когато бъде открита
процедура за обявяване в несъстоятелност или ликвидация или когато преустанови дейността си.
VІІІ. ОБЩИ КЛАУЗИ
Чл. 18. Към всички въпроси, които не са изрично уредени в клаузите на настоящия договор, се прилага
действащото законодателството на Република България.
Чл. 19. (1) Евентуални разногласия/спорове между страните във връзка с договора се решават по пътя на
преговорите.
(2) Всички спорове, по които страните не могат да постигнат споразумение, породени от договора или
отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване,
недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора
или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд
на Република България.
Чл. 20. (1) Разпоредбите на Договора се тълкуват и прилагат във връзка една с друга, като при
противоречие се търси действителната обща воля на страните.
(2) Нищожността на някоя от разпоредбите на Договора не води до нищожност на други разпоредби или
на договора като цяло.
(3) Заглавията в Договора са за удобство на препратките и не се вземат предвид при неговото тълкуване.
Чл. 21. Всички изменения и допълнения на договора се извършват в писмена форма.
Чл. 22. (1) Цялата кореспонденция, свързана с настоящия договор, между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да съдържат наименованието на Договора и се изпращат по пощата, чрез факс,
електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя на български език в два оригинала един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и се получава на следните адреси:
а) адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Плевен, ул. “Кирил и Методий” № 18, бизнес център
“Престиж”, офис 22, тел.: (064) 827270; eл.-поща: icoms bg@abv.bg. Представител: Венцислав
Христов Хинов, управител.
б) адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: [адрес] тел.: [●], ел.-поща: [●]; представител: [име, фамилия и длъжност].
(2) Всички съобщения във връзка с договора са валидни, ако са направени в писмена форма от
упълномощените представители на страните и изпратени на съответните адреси, посочени в договора.
Ако някоя от страните промени адреса си, следва незабавно да уведоми другата за направените промени.
Настоящият договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра с еднаква доказателствена
сила – 2 (два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ИКОМС“ ЕООД

[наименовавние и правноорганизационна форма]

Венцислав Христов Хинов
Управител

[име, презиме, фамилия]
[длъжност]
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