О Б Щ И Н А

Б У Р Г А С

гр. Бургас, ул. „Александровска” № 26,, тел. 056 840915; 840916; 840917; 840918

ДОГОВОР ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННИ
АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ
№ 70-00-589/2/20.03.15

Днес, …………………….. г., в гр. Бургас, между:
ОБЩИНА БУРГАС, с адрес на управление: гр. Бургас, ул. „Александровска” №
26, ЕИК 000056814, представлявана от зам.-кмета Красимир Стойчев на основание
Заповед № 2859/02.12.2011г. на Кмета на Община Бургас - ВЪЗЛОЖИТЕЛ
И
ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – София, със седалище и адрес на управление
гр. София, бул. „Климент Охридски” №8, ЕИК 8319178340012, ИН по ДДС BG
831917834 с ИЗПЪЛНИТЕЛ – Научноизследователския сектор, представляван от
Зам.-Ректора по НПД по пълномощия, доц. д-р инж. Иван Кралов и от Ръководителя на
"Централна лаборатория по компютърна графика и геоинформационни системи" доц. др Моско Ашер Аладжем, наричани накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 14 ал.5 т. 2 от Закона за обществените поръчки и писмо 70-00589/1/15.12.14 се подписа настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави за
ползване система за електронни административни услуги за нуждите на Община Бургас,
включващо: пускане в експлоатация и извършване настройки на системата; включване в
системата на до 30 (тридесет) административни услуги, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
помощ при внедряване на услугите; обучение на служителите за работа с електронни
документи; поддръжка на системата с оглед осигуряване на нормалното й
функциониране.
2. Услугата ще се осъществи със средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА
1. Услугата ще се извършва за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на
подписване на договора.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сума в размер
на 6000.00 (шест хиляди) лв. без ДДС, разделена на 12 (дванадесет) равни месечни
вноски от по 500 (петстотин) лева без ДДС. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договореното възнаграждение в срок от 30 (тридесет) календарни дни,
считано от датата на представяне на фактура.
3. Заплащането на сумата по т. 2 се извършва по посочената от Изпълнителя
банкова сметка, както следва:
IBAN – BG24 BNBG 9661 3100 1038 01
BIC – BNBGBGSD, БНБ – София

ІII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.1 да пусне системата в експлоатация;
1.2 да извърши настройки на системата съобразно изискванията и условията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
1.3 да включи в системата до 30 (тридесет) административни услуги, посочени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
1.4 да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата помощ за внедряване на
услугите и експлоатация на системата;
1.5 да извърши обучение на служителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с
електронни документи;
1.6 да осигури заплащане на услугите чрез платежните инструменти, които
определи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ;
1.7 да поддържа системата с оглед нормалното й функциониране.
2. Обслужването на системата се извършва дистанционно, а когато е необходимо
и при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
3.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за изпълнение на
работата;
3.2. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на работата;
3.3. да иска уговореното по-горе възнаграждение за приетата работа.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
1.1. да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
възложената му работа;
1.2. да приеме изработеното от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на етап пускане на системата в
експлоатация чрез подписване на двустранен протокол;
1.3. да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение за приетата
работа съобразно реда и условията от настоящия договор;
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
2.1. да оказва текущ контрол по изпълнението на работата. Указанията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в изпълнение на това му правомощие са задължителни за
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, доколкото не пречат на неговата самостоятелност и не излизат извън
рамките на поръчката, очертани с този договор;
2.2. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява възложената работа в срок и без
отклонения от поръчката;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от поръчката или работата му е с
недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже нейното приемане. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага с едно от следните права по избор:
3.1. да определи подходящ срок, в който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ безвъзмездно да
поправи работата си;
3.2. да отстрани сам за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отклоненията от поръчката,
респективно недостатъците на работата;

3.3. да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или
годност на изработеното.
V. САНКЦИИ, НЕУСТОЙКИ И ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА:
1. При пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия договор
задължение, Изпълнителят заплаща на Възложителя неустойка, в размер от 30 %
(тридесет процента) от цената на договора.
2. При забавено изпълнение на задължението по раздел III т. 1.2 и 1.5 от
настоящия договор, Изпълнителят заплаща на Възложителя 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.
3. Прилагането на горните санкции не отменя правото на Възложителя да предяви
иск срещу Изпълнителя за претърпени щети и пропуснати ползи, съгласно действащото
законодателство в Република България.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
1. Настоящият договор се прекратява:
1.1. с изтичане на срока му;
1.2. с приемане на извършаната работа и заплащане на уговореното
възнаграждение;
1.3. едностранно от Възложителя, без предизвестие, при пълно или частично
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по раздел ІII от настоящия договор.
2. Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
VIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
1. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
2. Възникналите между страните спорове по този договор се решават пред
компетентния съд в гр. Бургас.
3. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или във
връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен характер,
свързани с изпълнението на обществената поръчка. Това правило не се прилага по
отношение на задължителната информация, която Възложителят следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
4. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните е длъжна
да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
5. Адресите за кореспонденция между страните по настоящия договор са както
следва:
За Възложителя: ОБЩИНА БУРГАС, град Бургас, ул. „Александровска” № 26;

За Изпълнителя: НИС при ТУ София, гр. София, Район Студентски, бул. „Кл.
Охридски” №8
6. Контрол по изпълнение на договора от страна на Възложителя се изпълнява от
директора на дирекция „Информационно обслужване и технологии“ при Община Бургас.
7. Всяка от страните по настоящия договор е длъжна незабавно да уведоми
другата при промяна на адреса си. В противен случай всяко изпратено съобщение се
смята за получено, считано от датата на изпращането му, ако е изпратено на последния
известен адрес.
Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два
за Възложителя и един за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ЗАМ.- КМЕТ: ……/П…………..
/Красимир Стойчев./

доц. д-р Иван Кралов
/…………/П/………………../

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …/П/………………..
/Малина Поповска/

доц. д-р М.Аладжем
/…………/П/………………../

