ДОГОВОР
за разширена поддръжка на продукта „ArmSoft ActWare“
№ 70-00-1361(1) / 25.03.15 г.
Днес, ........... 2015 г. в град Бургас между:
инж. Ивайло Владимиров Рачев - управител, представляващ „АРМСОФТ М“ ЕООД, град
София, ж.к. „Дружба“ бл. 127 вх. „А“ ап. 6, ЕИК 175138571, наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от една страна и от друга
Красимир Стойчев – зам.-кмет, представляващ на основание Заповед № 2859/02.12.2011
Община Бургас, гр. Бургас, улица „Александровска“ № 26, ЕИК 000056814, наричано за
краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ се подписа настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. При хардуерна обезпеченост от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
осигурява пълно функциониране на програмния продукт „ArmSoft ActWare“, включващо в себе
си настройка и оптимизиране на актуалния приложен софтуер.
II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатиране на проблем с функционирането на
продукта „ArmSoft ActWare“, да го коригира в срок от 10 работни дни, с изключение на случаите
на хардуерен проблем или проблем с операционната система на използваните от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ компютърни конфигурации.
Чл. 3. В изпълнение на чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва консултации и
помощ по телефона и до 3 посещения на място, за срока на действие на договора по чл.9, при
желание от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и/или възникване на проблем. Всяко допълнително
посещение извън предвидените се заплаща допълнително по текущата ценова листа.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да консултира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по въпроси свързани
с работата на продукта при промяна на настройките и параметрите на отделен компютър,
локалната мрежа и работните станции в нея.
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ новите версии на
продукта „ArmSoft ActWare“ по електронен път в 7 дневен срок от създаването им.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да преведе договореното съгласно чл. 7
възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 дни от датата на подписване на договора.
III.

ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И СРОКОВЕ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ получава възнаграждение в размер на 1200 (хиляда и двеста) лева
за срока на договора по чл.9.
Чл. 8. При сключване на Договор за разширена поддръжка на продукта „ArmSoft ActWare“ и
Договор за абонаментна поддръжка на целостта на информационните масиви (базите данни) на
ПП ЛБД „Население“ с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ползва отстъпка от цената на
настоящия договор в размер на 10 % (десет процента).
Чл. 9. Срокът на действие на настоящият договор е 1 година, считано от датата на
подписването му.

IV. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл. 10. При пълно и/или частично неизпълнение на поети с настоящия договор задължения,
Изпълнителят, заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 % (тридесет процента) от
цената на договора.
10.2. При забавено изпълнение на задължение по раздел II от настоящия договор, Изпълнителя
дължи неустойка, в размер от 0,5 % (нула цяло и пет процента) от цената на договора, за всеки
просрочен ден, но не повече от 30 % (тридесет процента) от цената по договора.
10.3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Община Бургас да предяви иск
срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.
10.4. При всякаква форма на неизпълнение на клаузите по настоящия договор, Възложителят
има право да развали договора.
V.
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
1. Настоящият договор се прекратява:
с изтичане срока на действието му
по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение
на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор.
VI.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 11. При възникване на спорове по изпълнението на настоящия договор, същите се
разрешават с писмено споразумение между страните, а в случай, че това е невъзможно – по реда
на действащото законодателство.
Чл. 12. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на Закона за
авторското право и сродните му права, Закона за задълженията и договорите и общите
разпоредби на гражданското законодателство.
Банковaтa сметкa на Изпълнителя е:
ПроКредит Банк
IBAN: BG82 PRCB 9230 1012 989512 , BIC: PRCB BG SF
Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра, от които два за Възложителя и
един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :

ЗАМ.-КМЕТ: ……/П/……………..…….

(КРАСИМИР СТОЙЧЕВ)

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

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.......…………/П/………
(И. РАЧЕВ - УПРАВИТЕЛ)

