Приложение № 6
ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес

……………... .2009 г., в гр.София между страните:

1. КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА /КРС/, адрес: 1000
гр.София, ул. "Гурко" № 6, дан. № 1220120909, БУЛСТАТ 121747864,
представлявана от д-р Веселин Божков - Председател и Соня Маджарова – гл.
счетоводител, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна и
2.
…………….., със седалище и адрес на управление: ……………, от друга страна,
наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ.
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни в полза на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: „Развитие на информационна система "Лицензиране и регистри" на
КРС, във връзка с разработване на приложно програмно осигуряване за
уведомителната, разрешителната, лицензионната и регистрационната дейност с цел
предоставяне на комплексни административни услуги по електронен път на гражданите
и бизнеса”, съгласно дейности № 2, 3, 4 и 5 от приложение ІІ към договор № А09-31114-С/12.06.2009 г., сключен между КРС и УО на ОПАК за изпълнение на проект по
Оперативна програма “Административен капацитет”, финансиран от Европейския
социален фонд. Дейностите по договора са подробно описани в Приложение 1
"Техническо предложение", Приложение 2 „Описание на дейностите по етапи” и
Приложение 3 „Гаранционен сервиз и съпровод”, представляващо неразделна част от
настоящия договор.
П. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. /1/ Поръчката по чл.1 от настоящия договор следва да бъде извършена в срок до 300
календарни дни, като сроковете за приключване на отделните етапи са както следва:
1. Етап1: Разработване на модел на информационната система с релация между
процесите – общо до 90 календарни дни от подписване на договора, както
следва:
a. Приключване на дейностите по етапа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до 60
календарни дни от подписване на договора.
b. Приемане на дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 15 календарни дни от
приключването по т.1.а.
c. Отстраняване на забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 10 календарни дни от
приключването по т.1.b.
d. Приемане на дейностите и подписване на протокол за приемане на етапа
-5 календарни дни от приключването по т.1.c.
2. Етап 2: Разработване на техническо задание и проект на база данни – общо до
120 календарни дни от подписване на договора, както следва:
a. Приключване на дейностите по етапа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до 90
календарни дни от подписване на договора и след приемането на етап 1.
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b. Приемане на дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 15 календарни дни от
приключването по т.2.а.
c. Отстраняване на забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 10 календарни дни от
приключването по т.2.b.
d. Приемане на дейностите и подписване на протокол за приемане на етапа
-5 календарни дни от приключването по т.2.c.
3. Етап 3:
Разработване, доставка и инсталация на приложно програмно
осигуряване и база данни. Инсталация на базово програмно осигуряване
(операционни системи, бази данни). - до 210 календарни дни от подписване на
договора, както следва:
a. Приключване на дейностите по етапа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до 180
календарни дни от подписване на договора и след приемането на етап 2.
b. Приемане на дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 15 календарни дни от
приключването по т.3.а.
c. Отстраняване на забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 10 календарни дни от
приключването по т.3.b.
d. Приемане на дейностите и подписване на протокол за приемане на етапа
-5 календарни дни от приключването по т.3.c.
4. Етап 4: Внедряване на информационната система в реална експлоатация – до
300 календарни дни от подписване на договора, както следва:
a. Приключване на дейностите по етапа от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - до 270
календарни дни от подписване на договора и след приемането на етап 3.
b. Приемане на дейностите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – 15 календарни дни от
приключването по т.4.а.
c. Отстраняване на забележки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – 10 календарни дни от
приключването по т.4.b.
d. Приемане на дейностите и подписване на протокол за приемане на етапа
- 5 календарни дни от приключването по т.4.c.
/2/ В срока по ал. /1/ е включено времето за извършване на всички съобщения,
уведомления и др. подобни, отнасящи се за евентуални преработки и отстраняване на
пропуски по проекта.
Чл 3. Мястото на изпълнение на поръчката по настоящия договор е административната
сграда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - КРС, гр. София, ул. "Гурко" № 6.
III. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ И ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
Чл. 4. /1/ Предаването и приемането на извършената работа за съответните етапи в
сроковете по чл. 2. и съгласно Приложение 2 и се удостоверява по следния ред:

1. Приключване на дейностите по етапите по чл.2, ал.1 /1.а; 2.а.; 3.а; 4.а/ от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – удостоверява се с уведомително писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
с приложен отчет на извършените дейности за съответните етапи.

2. Приемане на дейностите по етапите по чл.2, ал.1 /1.b; 2.b.; 3.b; 4.b/ от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – подписване на двустранни констативни протоколи,
отразяващи приемането на дейностите по съответния етап, забележки и
недостатъци и сроковете за тяхното отстраняване.
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3. Отстраняване на забележки по етапите по чл.2, ал.1 /1.c; 2.c.; 3.c; 4.c/от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - удостоверява се с уведомително писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с
приложен отчет на извършените дейности.

4. Окончателно приемане на етапите по чл.2, ал.1 – подписване на двустранни
приемо-предавателни протоколи.

5. Окончателно приемане на предмета на договора – подписване на двустранен
окончателен приемо-предавателен протокол.
/2/ Авторските права над разработения приложен софтуер, съгласно договора ще бъдат
отдадени в собственост на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с подписване на приемо-предавателния
протокол за съответния етап по реда на ал.1 и извършване на съответното плащане при
условията на чл. 5.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 5. Цената дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на поръчката, е в размер на
………… лв. (……………..лева) с ДДС, включваща стойността на отделните етапи, като
следва:
5.1 25 % от цената по чл. 5 след приемане на Етап 1
5.2 17 % от цената по чл. 5 след приемане на Етап 2
5.3 33 % от цената по чл. 5 след приемане на Етап 3
5.4 25% от цената по чл. 5 след приемане на Етап 4
Чл. 6. Плащането на дължимата по чл. 5 сума се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
поетапно в срок до 30 календарни дни от подписване по реда на чл. 4, ал. 1, на приемопредавателните протоколи, удостоверяващи изпълнението на съответния етап и
представяне на фактура оригинал.
Чл. 7. Плащанията на дължимите суми се извършват в лева по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

………………………………
………………………………
……………………………….
V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 8. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати дължимата по договора цена в
сроковете и при условията, посочени в раздел IV.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни от подписване на настоящия
договор да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за името на упълномощено лице, което ще
отговаря за изпълнението по настоящия договор и което ще бъде на разположение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за даване ла информация и оказване на съдействие, както и за
подписване на приемно-предавателните протоколи по договора.
VI.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши дейностите предмет на договора,
съгласно изискванията на Приложение 1, Приложение2 и Приложение3 към настоящия
договор и в сроковете по чл. 2 и чл.13.
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Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поеме за своя сметка всички транспортни
разходи по изпълнение на поръчката.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 3 (три) дни от подписване на
настоящия договор да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за името на упълномощено
лице, което ще отговаря за изпълнението по настоящия договор и което ще бъде на
разположение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за даване на информация и оказване на съдействие,
както и за подписване на приемно-предавателните протоколи по договора.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при подписване на настоящия договор да
представи неотменима, безусловна банкова гаранция за изпълнението по настоящия
договор, издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в размер на 5% от стойността на
договора.
Чл. 13. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без
да дължи лихви, в срок от три работни дни след крайното изпълнение на този договор и
окончателното приемане на цялата възложена работа без забележки.
/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако:
- в процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е
внесен за решаване от компетентен съд;
- ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на договора в срок от
един месец от сключване на договора или договорът бъде развален по негова вина. В
този случай задържаната гаранция не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
обезщетение.

VII . ГАРАНЦИОНЕН СЕРВИЗ И СЪПРОВОД
Чл. 14. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционната поддръжка и
сервиз в срок от …….. (…….) години.
/2/ Сроковете започват да текат от момента на подписване на
окончателния приемо-предавателен протокол за извършената работа.
/3/ Поддръжката се осъществява в съответствие с изискванията на Приложение 3
към договора.
Чл. 15. След изтичане на гаранционния срок, поддържането и всички допълнителни
услуги по системата могат да бъдат осигурени чрез допълнително договаряне и
заплащане.
VIII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ
Чл. 16. При забавено плащане по чл.5 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и две на сто) от дължимата за изпълнението на
договора сума за всеки ден забава, но не повече от 10% (десет процента) от съответния
етап.
Чл. 17. При неизпълнение на срока по чл.2 ал.1 по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,4 % (нула цяло и четири на сто) от
дължимата за изпълнението на договора сума за всеки ден забава, но не повече от 10%
(десет процента) от стойността на договора.
Чл. 18. При пълно неизпълнение на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 25% (двадесет и пет) от стойността
на договора и връщане на платените суми. За пълно неизпълнение ще се счита и забава
над 30 дни считано от крайния срок за изпълнение на договора по чл.2 ал.1.
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Чл. 19. При неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предприема съответните действия в своя полза по отношение на
банковите гаранции по раздел VI на договора.
Чл. 20. Изплащането на неустойки и усвоената гаранция при горните условия не
лишава изправната страна по договора да търси на общо основание обезщетение за
вреди и пропуснати ползи над уговорените размери.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 27. Настоящият договор се прекратява с изпълнение на предмета на договора.
Чл. 23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без да дължи
каквото и да е обезщетение, ако в резултат на обективни обстоятелства, възникнали
след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения.
Чл. 24. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, с двуседмично
предизвестие, в случаите по чл.18.
Х.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 25. Настоящият договор влиза в сила за страните от датата на неговото подписване.
Чл. 26. Всички съобщения, уведомления и др. подобни, както и цялата кореспонденция
между страните, се води в писмена форма.
Чл. 27. Изменения и допълнения към настоящия договор са валидни само ако са
направени в писмена форма и са подписани от надлежни представители на страните.
Чл. 28. Споровете по отношение на тълкуването, действието и изпълнението на
настоящия договор ще се решават от страните по пътя на взаимните преговори и
отстъпки, а при невъзможност за това същите ще бъдат отнесени пред съответния
компетентен съд.
Чл. 29. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
българското законодателство.
XI. ПРИЛОЖЕНИЯ
Чл. 30. Този Договор съдържа следните приложения :
Приложение 1 "Техническо предложение"
Приложение 2 „Описание на дейностите по етапи”
Приложение 3 „Гаранционен сервиз и съпровод”
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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