ДОГОВОР
№ 70-00-2166/25.3.15

Днес, …………….. 2015 г. в гр. Бургас се сключи настоящия договор между:
ОБЩИНА БУРГАС, с адрес: гр. Бургас, ул. „Александровска" № 26, ЕИК 000056814,
представлявана от зам. кмета Красимир Стойчев, на основание Заповед 2859/12.12.2011 г. на
Кмета на Община Бургас, наричана по-нататък ПОТРЕБИТЕЛ, от една страна
и
"АПИС БЪЛГАРИЯ" ООД, ЕИК 131102043, с адрес на управление гр. София, общ.
"Слатина", кв."Гео Милев", ул. "Постоянство" № 67Б, вх. Б, представлявано от Васил
Любомиров Христович - Управител, наричано по-нататък АПИС, от друга страна, на
основание чл.14, ал.5, т.2 от ЗОП
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. АПИС отстъпва на ПОТРЕБИТЕЛЯ правото на ползване и обслужващия
потребителски софтуер на модулите от КОМПЮТЪРНАТА ИНФОРМАЦИОННА
СИСТЕМА „АПИС", описани по вид, начин на актуализация, брой и цена, в приложена
към настоящия договор и одобрена от ПОТРЕБИТЕЛЯ оферта /неразделна част от
договора/.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 2. Цената на услугата се определя съгласно приложената към настоящия договор
и приета от Потребителя оферта по чл.1, като общата стойност на договора не може да
надхвърля сумата от 15 000 с ДДС.
Чл. 3. Заплащането се извършва в срок до 30 (тридесет) дни от датата на
подписването на приемо-предавателен протокол и представяне на фактура по банковата
сметка на АПИС:
БАНКА ДСК ЕАД клон СКЦ:
 разплащателна сметка: IB AN BG44 STSA 9300 0010 9016 13
 BIC код на БАНКА ДСК клон СКЦ: STSABGSF
III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АПИС
Чл. 4. АПИС се задължава да инсталира при ПОТРЕБИТЕЛЯ компютърната
информационна система „АПИС" в деня /или в срок до 1 месец от датата/ на подписването на
договора и осигуряване на условията по чл. 12, ал. 1.
Чл. 5. АПИС се задължава да извърши инструктаж и обучение за работа с
компютърната информационна система „АПИС".
Чл. 6. АПИС се задължава да поддържа потребителския софтуер, обслужващ
инсталираните при ПОТРЕБИТЕЛЯ модули от компютърна информационна система
„АПИС", както и да предоставя актуализационни файлове за обновяване на данните в тях,
съобразно уговорения с този договор начин на актуализация.
Чл. 7. АПИС не носи отговорност за неактуалното състояние на предоставените за
ползване модули от системата „АПИС", ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не осъществява
актуализацията на данните в тях, съобразно уговорения с този договор начин.
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Чл. 8. АПИС се задължава да осигури съдействие при поддръжката на компютърната
информационна система „АПИС" и при възстановяването и в случай на унищожаване и/или
разпадане.
IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Чл. 9. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на договора при
условията на раздел II.
Чл. 10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не продава или преотстъпва, възмездно или
безвъзмездно, правото на ползване на модулите от компютърната информационна система
„АПИС" в цялост или отделни техни части.
Чл. 11, (1) ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осигури условия за инсталиране и
тестване на компютърната информационна система „АПИС" в деня /или в срок до 1 месец от
датата/ на подписването на договора, както и да спазва инструкциите за работа с тях.
Извършената инсталация се удостоверява с двустранно подписан протокол.
(2) Липсата на осигурени условия за инсталиране на компютърната информационна
система „АПИС", възпрепятстваща предоставянето им за ползване за срока на договора, не е
основание за връщане на остатъка от стойността на нереализирания абонамент, за
удължаване на срока на абонамента или за прехвърлянето му за нов 12 месечен период.
Чл. 12. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да осъществява самостоятелно актуализацията
на данните в модулите от компютърната информационна система „АПИС" с предоставените
му от АПИС актуализационни файлове или по указания от АПИС начин за автоматизирана
актуализация. В случай, че потребителят не извърши актуализацията в срок до 5 (пет) дни,
той може да поиска тя да му бъде направена от дистрибутор на АПИС или предоставена на
магнитен носител, като заплати услугата по действащата ценова листа на АПИС.
V. ОБЩИ УСЛОВИЯ
Чл. 13. Преинсталирането на компютърната информационна система „АПИС" в
случай на промяна на компютърната конфигурация, управляващия софтуер или разрушаване
по невнимание е за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като услугата по преинсталацията се заплаща
по действащата ценова листа на АПИС.
Чл. 14. (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването и има действие за срока
на абонамента.
(2) Срокът на абонамента за право на ползване и актуализация на компютърната
информационна система „АПИС" е 12 месеца, считано от датата на протокола за инсталация
по чл. 11, ал. 1 от този договор.
(3) В случай, че в срока по чл. 11, ал. 1, изр. 1, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил
условия за извършване на инсталацията, независимо от това, че в последствие тя е направена
и е подписан протокол за удостоверяването й, срокът на абонамента е 12 м. от датата по чл.
11, ал. 1, изр. 1.
(4) Ако един месец преди изтичането на срока на договора, някоя от страните не
изрази изричното си писменно желание за прекратяването му, то договорът се продължава
автоматично за срок от още една година.
Чл.15. При използване на информационните системи с марка „АПИС", вкл. и на
отделните техни модули, в отношенията между АПИС и ПОТРЕБИТЕЛЯ се прилагат и
Общите условия за ползване на информационни системи „АПИС", публикувани на
http://www.apis.bg/bg/about-us/terms-and-conditions.html. С подписването на настоящия
договор ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че е запознат с тях и ги приема.
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VI. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл.16 (1) При пълно неизпълнение задълженията на „АПИС" по настоящия договор,
същият дължи неустойка в размер 30% от общата стойност на договора. За пълно
неизпълнение на задълженията се счита неизвършени инсталация и лицензиране на
системата, при наличие на осигурени условия по чл. 11, което се удостоверява с констативен
протокол подписан от двете страни.
(2) При забавено изпълнение на задължението по чл. 4 и в случай, че
ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е допринесъл за това, „АПИС" дължи неустойка за забава в размер 0.5
% от стойността на договора за всеки просрочен ден но не повече от 30% от общата
стойност.
(3) При забавено изпълнение на задължението на ПОТРЕБИТЕЛЯ по чл. 9 от
договора, последният дължи неустойка за забавено изпълнение в размер 0.5 % от стойността
на договора за всеки просрочен ден но не повече от 30 % от общата стойност.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 17. Промените в настоящия договор могат да се правят само по взаимно съгласие
на страните, изразено в писмена форма.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един за
всяка от страните.

ПОТРЕБИТЕЛ:
ЗАМ.-КМЕТ: …/П/………….
(КРАСИМИР СТОЙЧЕВ)

АПИС:

………/П/…………
(В. Христович – управител)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …/П/………
(М. ПОПОВСКА)
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