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До
„ГАМА КОНСУЛТ -  КАЛИНКИН, 
ПРОКОПОВ И С-ИЕ“ СД, ЕИК 121562456 
с адрес на управление: гр.София, 
бул.Шипченски проход №63, ет.2.

ОТ ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
Гр.София 1330, ул.Михалаки Ташев №2 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
Д-Р ГЕРГАНА КОЛАРОВА

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ЦЕНОВА ОФЕРТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание на чл.191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки, при спазване на 
основните принципи за възлагане на обществени поръчки, посочени в чл.2 от ЗОП, Ви отправяме 
настоящата покана, да представите ценова оферта за участие в обществена поръчка с предмет: 
„Поддръжка и надграждане при необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ 
„Света София” ЕАД софтуерни продукти за осигуряване на счетоводното и складовото 
стопанство

1. Правно основание за откриване на процедурата: чл. 191, ал.1, т.2 от ЗОП , във връзка с 
чл.20, ал.З , т.2 от ЗОП и Глава девета от ППЗОП.

2. Мотиви за избор на процедурата: Съгласно чл. 191, ал. 1, т.2 от ЗОП, Възложителите следва 
да провеждат процедура „покана до определени лица“, в случаите когато възлагането на 
обществената поръчка на друго лице е невъзможно поради наличие на авторски или други права на 
интелектуална собственост. Съгласно чл.28а и във връзка с чл.5 от Закона за авторското право и 
средните му права /ЗАПСП/, авторското право върху компютърна програма или база данни, 
възникнало за работодателя съгласно чл.14 от същия, продължава 70 години след разгласяването на 
произведението. С оглед на гореизложеното, към настоящият момент е налице хипотезата на чл.191, 
ал.1, т.2 от ЗОП.

3. Цел на поръчката: Сключване на договор за поддръжка и надграждане при необходимост 
на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ „Света София“ ЕАД софтуерни продукти, чиито 
авторски права се притежават от „Гама Консулт -  Калинкин, Прокопов и с-ие“ СД. Софтуерните 
продукти са както следва:

1. Гама КОДМАСТЕР
2. Гама МУЛТИЛАБ
3. Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4. ГамаСТОР
5. Гама КАЛК
6. ГамаКОНТ
4. Условия за изпълнение на поръчката: Всички изискавния и условия по изпълнение на 

поръчката са посочени в техническата спецификация към настоящата покана.
5. Стойност на поръчката: Прогнозната стойност на поръчката е 35 200 лева без ДДС.
6. Изисквания към офертата и начин на провеждане на процедурата:
6.1 Участника следва да изготви офертата си съгласно образеца на ценовата оферта и по 

предварително обявените от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД изисквания, посочени в настоящата 
покана, и публикуваната техническа спецификация като предложените цени следва да бъдат крайни, 
в лева, без включен ДДС.

6.2 Офертата да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка, на адрес: гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2, каб.Обществени поръчки в срок до 16,00 часа на 30.07.2018г. Върху 
опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както и наименованието на поръчката за която се подава



офертата.
6.3 Отварянето и разглеждането на ценовата оферта ще се извърши на: 31.07.2018г от 10,00 

часа, в сградата на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2, 4-ти етаж, 
Зала рапортна.

6.4 На договаряне подлежи предлаганата от поканеното лице цена при условията за 
изпълнение на поръчката посочени от Възложителя в поканата.

В случай, че бъдете определен за изпълнител на поръчката ще бъдете поканен за 
сключване на договор при условията на чл.194, ал.1 от ЗОП, съгласно приложения образец на 
договор.

За всички неуредени в настоящата покана въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП. 
Възложителят предоставя пълен електронен достъп до поканата за участие и приложенията към нея 
на Профила на купувача на интернет адрес: http://lagb.com

Приложение към настоящата покана:
Техническа спецификация 
Ценова оферта -  образец 
Проекто-договор -  образец

http://lagb.com


ТЕХНИЧЕСКА СПЕДИФИКА1ПТЯ

I. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, КАСАЕЩИ 
НАДГРАЖДАНЕ НА ВНЕДРЕНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ:

1. Предоставяне на допълнителни лицензни /при необходимост/ с безсрочно право на 
ползване за посочените по-долу софтуерни продукти и интегрирането им към съществуващата 
болнична информационна система. Лицензните касаят софтуерните продукти, както следва:

1. Гама КОДМАСТЕР
2. Гама МУЛТИЛАБ
3. Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4. Гама СТОР
5. ГамаКАЛК
6. ГамаКОНТ
Предоставяните нови лицензи следва да притежават функционалните възможности 

съответстващи на нормативната уредба и на постигнатите функционални възможности за идентични 
продукти, налични към датата на приемането им и да бъдат интегрирани в болничната 
информационна система.

2. Гаранционно поддържане на софтуерни продукти за срок до 6 (шест) седмици след 
приключване на дейността по предоставянето на лицензите за ползване.

3. Срок на изпълнение — до 1 месец след получаване на писмена заявка от възложителя за 
предоставяне на съответните лицензни за софтуерните продукти.

4. Броят на лицензните за софтуерните продукти, с които ще се надгражда болничната 
информационна система, посочени в т.1, ще бъдат възлагани с писмена заявка от страна на 
възложителя, в случай на възникнала необходимост от закупуването им. Възложителят не се 
задължава или ограничава със закупуването на определено количество лицензни в рамките на срока 
на договора.

II, СЪПРОВОЖДАЩИ ДЕЙНОСТИ ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА, КАСАЕЩИ 
ПОДДРЪЖКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ВНЕДРЕНИ И ФУНКЦИОНИРАЩИ 
СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ:

Съпровождащите дейности включват дейности по абонаментно и извънабонаментно 
обслужване на специализирания софтуер /посочен в т.1/, за който Възложителят е придобил 
лицензионни права за ползване. Дейностите и условията по изпълнението им, са както следва:

1. Общи условия по техническо обслужване на наличните софтуерни продукти:
1.1 Софтуерните продукти и налични лицензни за работни места и сървър са посочени в 

таблицата по-долу. Броят на работните места подлежи на промяна след допълнително внедряване на 
лицензни и след изтичане на гаранционното им поддържане въз основа на протокол. Броят на 
работните места може да бъде намален, в случаите когато отпадне необходимостта от използването 
им.

. ! Брои pa6oi пи JN» Наименование на софтуерен продукт ! 1 'места/ сървър
1 Гама КОДМАСТЕР 50/ 1
2 Гама МУЛТИЛАБ 8/1
3 Гама МУЛТИЛАБ-КААВ 7
4 Гама СТОР 19/1
5 ГамаКАЛК 1
6 ГамаКОНТ 5

1.2 Срок на реакция за започване на работа от специалисти на изпълнителя след подадена 
писмена заявка от страна на възложителя — до 2 часа от подаване на заявката от възложителя за



спешни случаи и 72 часа за всички останали случаи.
1.3 Срок за отстраняване на проблема - определя се според нивото на спешност заявено от 

възложителя, съгласувано с изпълнителя за всеки конкретен случай, но не повече от 72 часа.

2. Дейности, включени в абонаментното обслужване:
2.1. Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, 

касаещи технологията на ползване на специализиран софтуерен продукт по телефона в работно 
време -  08:30 до 17:30 часа всеки работен ден.

2.2. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 
софтуерни грешки.

2.3. Предоставяне на всички актуализации на софтуерните продукти, произтичащи от 
промени в нормативната уредба или разработени от изпълнителя без допълнително заплащане.

2.4. Оказване на съдействие на Възложителя при организиране архивирането на базата данни 
и на предоставените програмни продукти на възложителя.

2.5. Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от техническо 
естество минимум веднъж на 6 (шест) месеца,

2.6 За извършването на дейностите по абонамонтно обслужване се заплаща единствено 
месечна абонаментна такса за съответния брой работни места. Други разходи на изпълнителя за 
изпълнение на дейности включени в абонаментното обслужване не се заплащат.

3. Дейности, извън обхвата на абонаментното обслужване:
3.1.Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на 

технологичния ред за експлоатация на софтуерните продукти или по други причини, които не са 
свързани със задълженията на изпълнителя.

3.2. Предоставяне на версии, включващи функционалните възможности на софтуерните 
продукти (допълнителна разработка), непроизтичащи от промени в нормативната уредба по писмена 
заявка на възложителя.

3.3. Услуги по инсталация, интеграция, архивиране, инициализация и консултации на място.
3.4. Обучение на персонала за работа със софтуерните продукти.
3.5. Други дейности, извън абонаментното обслужване, за допълнителни консултации за 

специализираните софтуерни продукти при специфични нужди и потребности на Възложителя.

III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. За извършване на дейностите, касаещи надграждане /чрез предоставяне на допълнителни 

лицензи/ на внедрени и функциониращи софтуерни продукти, плащането се извършва в срок до 30 
/тридесет/ календарни дни, считано от датата на приемане на съответната услуга и след представяне 
на оригинална фактура и допълнително представени документи /приемателно-предавателни 
протоколи/, удостоверяващи изпълнението на услугата.

2. За извършване на дейностите, касаещи поддръжката и актуализацията на внедрени и 
функциониращи софтуерни продукти, плащането се извършва в срок до 30-то число на месеца, 
следващ месеца на предоставената услуга, след представяне на оригинална фактура от страна на 
изпълнителя. За дейностите извън обхвата на абонаментното обслужване, фактурата следва да бъде 
придружена и от документи, удостоверяващи изпълнението на заявените дейности извършени през 
съответния месец.



Образец

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВА ОФЕРТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ПОКАНА ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА O K T T T F . r T R F . H A  
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Поддръжка и надграждане при необходимост на внедрени и 
функциониращи в ПСАГБАЛ „Света София** ЕАД софтуерни продукти за осигуряване на 
счетоводното и складовото стопанство  “

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: ____________________________ ___________________________
/наименование научастника/

БУЛСТАТ/ ЕИК:

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: ________________________________________________
/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА.

Заявяваме нашето желание за участие в горепосочената процедура за възлагане на поръчка с 
горепосочения предмет, при условията обявени в поканата и приети от нас безусловно.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. В съответствие с предмета на поръчката, като носител на авторски права върху софтуерните 
продукти предмет на поръчката, ще предоставим допълнителни лицензни /при необходимост заявена 
от Възложителя/ с предоставяне на безсрочно право на ползване, Предлаганата от нас цена за един 
брой лиценз от съответните софтуерни продукти е както следва:

Наименование на софтуерен 
продук г

Цена в лева без ДДС 
за елин 6 d o h  лиценз 

^а едно раншно място/
1 Гама КОДМАСТЕР
2 Гама МУЛТИЛАБ
3 Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4 Гама СТОР
5 ГамаКАЛК
6 ГамаКОНТ

3. Предоставяните нови лицензи по т.2 ще притежават функционалните възможности 
съответстващи на нормативната уредба и на постигнатите функционални възможности за идентични 
продукти, налични към датата на приемането им и ще бъдат интегрирани от нас в болничната 
информационна система.



4. В предлаганата от нас цена по т.2 са включени и дейности по гаранционно поддържане на 
софтуерните продукти /относно новопридобитите от Възложителя лицензни/ за срок до 6 (шест) 
седмици след приключване на дейността по предоставянето на лицензите за ползване.

5. Приемаме срокът за изпълнение да бъде до 1 месец след получаване на писмена заявка от 
Възложителя за предоставяне на съответните лицензни за софтуерните продукти.

6. Съгласни сме да извършваме дейности, касаещи поддръжката и актуализацията на внедрените 
софтуерни продукти, чрез абонаментно обслужване при следните ценови условия:

№ Наименование на 
софтуерен продукт

Единична цена в лв. без 
ДДС за месечна 

абонаментна поддръжка 
и акту ализация 

на едно паботно място
1 Гама КОДМАСТЕР
2 Гама МУЛТИЛАБ
3 Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4 Гама СТОР
5 ГамаКАЛК
6 ГамаКОНТ

7. В предлаганата от нас цена по т.6 е включено изпълнението на следните видове дейности:
- Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, 

касаещи технологията на ползване на специализиран софтуерен продукт по телефона в работно 
време -  08:30 до 17:30 часа, всеки работен ден.

- Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 
софтуерни грешки.

- Предоставяне на всички актуализации на софтуерните продукти, произтичащи от промени 
в нормативната уредба или разработени от изпълнителя без допълнително заплащане.

- Оказване на съдействие на Възложителя при организиране архивирането на базата данни и 
на предоставените програмни продукти на възложителя.

- Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от техническо 
естество минимум веднъж на 6 (шест) месеца.

8. Съгласни сме за извършването на дейностите по абонаментно обслужване да се заплаща 
единствено месечна абонаментна такса за съответния брой работни места. Други разходи за 
изпълнение на дейности включени в абонаментното обслужване не се заплащат.

9. При необходимост изразена от Възложителя, ще извършваме дейности по извънабонаментно 
обслужване, а именно:

- Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на неспазване на 
технологичния ред за експлоатация на софтуерните продукти или по други причини, които не са 
свързани със задълженията на изпълнителя.

- Предоставяне на версии, включващи функционалните възможности на софтуерните 
продукти (допълнителна разработка), непроизтичащи от промени в нормативната уредба по писмена 
заявка на възложителя.

- Услуги по инсталация, интеграция, архивиране, инициализация и консултации на място.
- Обучение на персонала за работа със софтуерните продукти.
- Други дейности, извън абонаментното обслужване, за допълнителни консултации за 

специализираните софтуерни продукти при специфични нужди и потребности на Възложителя.
10. Предлаганата от нас цена за изпълнение на дейностите по т.9 ще се формира на база 

вложеният брой часове труд от съответното компетентно лице /в зависимост от конкретния случай/, 
като цената за един час е както следва:



Софтуерен специалист
ta елин час вложен ipy.t j

Софтуерен програмист

11. Съгласни сме сроковете на реакция за започване на работа от наши специалисти, във връзка с 
изпълнение на дейностите по абонаментно и извънабонаментно обслужване, след подадена писмена 
заявка от страна на възложителя да бъдат, както следва:

- до 2 часа за спешни случаи;
- до 72 часа за всички останали случаи.

12. Съгласни сме срокът за отстраняване на софтуерни проблеми да се определя за всеки 
конкретен случай според нивото на спешност заявено от възложителя, но за не повече от 72 часа.

13. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител на поръчката, след получаване на поканата за 
подписване на договора ще внесем гаранция за изпълнение в размер на 3% от прогнозната стойност 
на договора без ДДС и ще представим документи съгласно чл. 112 от ЗОП. Не са налице основания по 
чл.54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП за отстраняването ни от процедурата, за което ще представим документи 
преди сключването на договора.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



ДОГОВОР ЗА ПОДДРЪЖКА И НАДГРАЖДАНЕ ПРИ НЕОБХОДИМОСТ НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ

№ .....................................

Днес,................2018г, в гр. София, между:

“ПСАГБАЛ Света София” ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София, 
ул."Михалаки Ташев1"№ 2, ЕИК 000689182, представлявано от Изпълнителния директор д-р 
Гергана Коларова, наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 
и
[Наименование на изпълнителя],

[с адрес: [адрес на изпълнителя] / със седалище и адрес на управление: [седалище иадрес на 
управление на изпълнителя] [да се попълни приложимото според случая],
[ЕИК / код по Регистър БУЛСТАТ / регистрационен номер или друг идентификационен код 
(ако изпълнителят е лице, установено в друга държава членка на ЕС или трета страна) 
[...] [и ДДС номер [...]] [да се попълни приложимото според случая],
представляван/а/о от [имена на лицето ши лицата, представляващи изпълнителя], в 
качеството на [длъжност/и на лицето ти лицата, представляващи изпълнителя], 
[съгласно [документ ти акт, от който произтичат правомощията на лицето т и лицата, 
представляващи изпълнителя -  ако е пртожимо]], 
наричан/а/о за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна,

(ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 
поотделно „Страна“);

на основание чл. 191, ал.1, т.2 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и утвърден от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Протокол №....................за определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена
поръчка „покана до определени лица“ с предмет: „Поддръжка и надграждане при 
необходимост на внедрени и функциониращи в ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
софтуерни продукти за осигуряване на счетоводното и складовото стопанство“,

се сключи този договор („Договора/Договорът“) при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Член 1. Предмет

(1.1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да поддържа специализирани 
софтуерни продукти, за които притежава авторски права, и които се използват на база на 
закупени лицензни в системите/устройствата посочени от Възложителя, и да доставя 
лицензни по заявка за ползване на програмни модули от Интегрирана болнична 
информационна система (ИБИС), съгласно условията посочени Техническата 
спецификация на Възложителя (Приложения № 1) и Ценово предложение на Изпълнителя 
(Приложения № 2), неразделна част от Договора срещу задължението на Възложителя да ги 
приеме и да заплати договорената цена съгласно условията, посочени по-долу.

(1.2) Предметът на Договора включва изпълнението на следните дейности:
(i) Предоставяне на допълнителни лицензни /при необходимост и след заявка/ с 

безсрочно право на ползване за посочените по-долу софтуерни продукти и
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интегрирането им към съществуващата болнична информационна система.
Лицензните касаят софтуерните продукти, както следва:
1. Гама КОДМАСТЕР
2. Гама МУЛТИЛАБ
3. Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4. Гама СТОР
5. ГамаКАЛК
6. ГамаКОНТ;

(ii) Гаранционна поддръжка на Софтуерните продукти, в рамките на 6-седмичен срок, 
считано от датата на приемането им с Приемо-предавателния протокол по алинея
(5.1.2);

(iii) Абонаментна поддръжката на внедрени и функциониращи софтуерни продукти, 
включваща дейностите по:

- Оказване на консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по 
проблеми, касаещи технологията на ползване на специализирайте софтуерни 
продукти по телефона в работно време -  08:30 до 17:30 часа всеки работен ден. 
Отстраняване на неизправности, възникнали в резултат на скрити софтуерни 
грешки.

- Предоставяне на всички актуализации на софтуерните продукти, произтичащи от 
промени в нормативната уредба или разработени от изпълнителя без 
допълнително заплащане.

- Оказване на съдействие на Възложителя при организиране архивирането на 
базата данни и на предоставените програмни продукти на възложителя.

- Профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на повреди от 
техническо естество минимум веднъж на 6 (шест) месеца.

(iv) Извънабонаментна поддръжка на внедрени и функциониращи софтуерни продукти, 
включваща дейностите по:

- Отстраняване на неизправности, възникнали в резултат на неспазване на 
технологичния ред за експлоатация на софтуерните продукти или по други 
причини, които не са свързани със задълженията на изпълнителя. Тази дейност 
изпънителят ще осъществява с технически средства, непозволяващи достъп и 
разкриване на информацията в базата данни. Фактическите действия по 
отстраняването се изпълняват от служител на Възложителя.

- Предоставяне на версии, включващи функционалните възможности на 
софтуерните продукти (изменена разработка), непроизтичащи от промени в 
нормативната уредба, по писмена заявка на възложителя.

- Услуги по инсталация, интеграция, архивиране, инициализация и консултации на 
място.

- Обучение на персонала за работа със софтуерните продукти.
- Други дейности, извън абонаментното обслужване, за допълнителни 

консултации за специализираните софтуерни продукти при специфични нужди и 
потребности на Възложителя.

(1.3) Изпълнителят се задължава да изпълни дейностите по алинея (1.1) и алинея (1.2) в 
съответствие с изискванията на Техническата спецификация на Възложителя и Ценовото 
предложение на Изпълнителя, които са неразделна част от настоящия Договор, в сроковете 
по настоящия Договор.

П. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Член 2. Цена
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(2.1) За изпълнението на предмета на Договора, Възложителят се задължава да заплати на 
Изпълнителя цена за възложените и извършени дейности, съгласно Ценовото предложение 
на изпълнителя (Приложения № 2), неразделна част от настоящия Договор. Цените са както 
следва.

1. Единични цени за закупуване на лицензи от съответните софтуерни продукти:

№ Наименование на софтуерен 
продукт

f (спа в лева без ДДС 
за елин боой липенз 

/за едно работно мясго/
1 Гама КОДМАСТЕР
2 Гама МУЛТИЛАБ
3 Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4 Гама СТОР
5 ГамаКАЛК
6 ГамаКОНТ

2. Единична цена за поддръжката и актуализацията на внедрените софтуерни продукти, 
чрез абонаментно обслужване:

№
■>>/ 

iv,V '

Наименование на 
софтуерен продукт

Единична цена в лв. без 
ДДС за месечна 

абонаментна поддръжка 
и актуализация 

на едно цаботно място
1 Гама КОДМАСТЕР
2 Гама МУЛТИЛАБ
3 Гама МУЛТИЛАБ-КААВ
4 Гама СТОР
5 ГамаКАЛК
6 ГамаКОНТ

3. Цена за изпълнение на дейностите по извънабонаментно обслужване, формираща 
се на база вложеният брой часове труд от съответното компетентно лице /в 
зависимост от конкретния случай/, като цената за един час е както следва:

Вложен труд от компетентно лице Единична цена в лева без ДДС 
ia е inн час вложен т п у л  Ш

Софтуерен специалист
Софтуерен програмист

(2.2) Посочените цени са крайни и включват всички разходи и възнаграждения на 
Изпълнителя за изпълнение на предмета на настоящия Договор, съгласно условията на 
Техническата спецификация.

(2.3) Посочените в настоящия Договор цени са крайни и остават непроменени за срока на 
действието му.

(2.4) Прогнозната стойност на договора възлиза на 35 200 лв /тридесет и пет хиляди и 
двеста лева/ без ДДС.
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Член 3. Начин на плащане

(3.1) Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 
банкова сметка, посочена от Изпълнителя: [•]. Изпълнителят е длъжен да уведомява 
писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в срок до 5 
/пет/ дни считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 
Възложителя в този срок, счита се, че плащанията по посочената в настоящия член банкова 
сметка са надлежно извършени.

(3.2) Сроковете за извършване на плащане от страна на Възложителя, за изпълнените от 
Изпълнителя дейности е както следва:

1. За извършване на дейностите, по предоставяне на допълнителни лицензни, 
плащането се извършва в срок до 30 /тридесет/ календарни дни, считано от датата на 
приемане на съответната услуга и след представяне на оригинална фактура и допълнително 
представени документи /приемателно-предавателни протоколи, удостоверяващи 
изпълнението на услугата/.

2. За извършване на дейностите, касаещи под дръжката и актуализацията на внедрени 
софтуерни продукти, плащането се извършва в срок до 30-то число на месеца, следващ 
месеца на предоставената услуга, след представяне на оригинална фактура от страна на 
изпълнителя. За дейностите извън обхвата на абонаментното обслужване, фактурата следва 
да бъде придружена и от документи, удостоверяващи изпълнението на заявените дейности 
извършени през съответния месец

(3.3) За дата на плащането, се счита датата на заверяване на банковата сметка на 
Изпълнителя със съответната дължима сума.

III. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА

Член 4.Срокове и място на доставка

(4.1) Настоящият Договор влиза в сила от 01.08.2018г и се сключва за срок от 12 
/дванадесет/ месеца.

(4.2) Срокът за предоставяне на лицензни и внедряване на Софтуерните продукти в 
системите/устройствата на Възложителя в състояние годно за проверка на 
функционалността им е един месец, считано от датата на направената от Възложителя 
заявка за закупуване на лиценз.

(4.3) В случай, че е необходимо инсталиране и интегриране на Софтуерните продукти в 
системите на Възложителя с осъществена проверка на функционалността им и 
отстраняване на всички констатирани Недостатъци, то срокът за изпълнение на тези 
дейности е включен в срока по ал.4.2.

(4.4) В случай, че е необходимо обучение на специалисти, посочени от Възложителя за 
работа със специализираните Софтуерни продукти срокът за извършване на обучението е 
по споразумение между двете страни.

(4.5) Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционна поддръжка на новозакупени 
Софтуерни лицензни, в срок от 6 седмици, считано от датата на Приемо-предавателния 
протокол по алинея (5.1.2).
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(4.6) Срокът за извършване на извънгаранционна поддръжка и актуализация на внедрени 
софтуерни продукти/ лицензни започва да тече от момента, в който изтича гаранционния 
срок за всеки продукт/ лиценз и е до изтичане на 12 месечния срок на договора.

(4.7.) Мястото на доставка и внедряване на Софтуерните лицензи е в гр.София, 
ул.Михалаки Ташев №2, сградата на лечебното заведение.

Член 5. Условия на доставка

(5.1) Доставка

(5.1.1) Изпълнителят се задължава да предостави лицензни и да инсталира Софтуерните 
Продукти, предмет на Договора в състояние годно за провеждане на проверка на 
функционалността им, като ги внедри в системите/устройствата на Възложителя в 
договорения едномесечен срок.

(5.1.2) Заедно с изпълнение на задълженията по алинея (5.1.1) и в срока по алинея (4.2) 
Изпълнителят изготвя и предава на Възложителя приемо-предавателен протокол за 
извършената работа.

(5.1.3.) Възложителят е длъжен в срок от 5 /пет/ работни дни от датата на интегриране на 
Софтуерните продукти по алинея (5.1.1) да ги прегледа и да извършипроверка на 
функционалността на Софтуерните продукти. След провеждане на тестовете, в случай че 
бъдат установени неизправности, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен 
протокол, съдържащ описание на констатираните недостатъци, неточности, пропуски, 
дефекти, несъответствия, проблеми във функционалността и други проблеми (наричани по- 
нататък „Недостатъци“) свързани със Софтуерните продукти.

(5.1.4) Изпълнителят се задължава да отстрани всички Недостатъци, констатирани по 
отношение на Софтуерните продукти и функционалността им, в срок до 72 часа от 
получаване на констативния протокол по предходния член. Ако след изпълнението на 
задълженията на Изпълнителя по настоящата точка, Възложителят отново констатира 
Недостатъци или каквито и да било проблеми свързани Софтуерните продукти и 
функционирането им, Изпълнителят е длъжен да ги отстрани незабавно, при получаване на 
съобщение за това от страна на Възложителя. В срок до 2 часа.

(5.1.5) Дейностите по чл. 1.2 (с изключение на т.ш) се заяввяват с писмена заявка, подписана 
от законния представител на Възложителя, копие от нея се изпраща на следния е-
ma.il............ За дейностите по ал.1.2, T.iv след получаване на заявката, изпълнителят изготвя
и предоставя (в това число по e-mail) на възложителя оферта, съдържаща подробна 
функционална спецификация на заданието с конкретна цена и прогнозните човекочасове 
работа, респ. срок за изпълнение.

(5.1.6) Офертата се счита за приета след писмено й одобрение чрез полагане на подпис от 
страна на възложителя и се счита за приложение- неразделна част от този договор. За 
всички въпроси, неуредени с приложението, се прилага настоящия договор.

(5.1.7.) Приемането на извършеното се осъществява по реда на чл. (5.1.2 -  5.1.4).

(5.2) Обучение на персонала
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(5.2.1) В случай на необходимост от извършване на обучение, Възложителят предоставя на 
Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа със Софтуерните 
продукти.

(5.2.2) Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на Възложителя 
в отделно договорени срокове между страните за всеки конкретен случай. Времето и 
графикът на обучение се съгласуват писмено между Страните, като Изпълнителят 
осигурява присъствието на обучаващи за договорените в графика период и часове. 
Обучението се провежда само в работни дни от 8,30 до 17,30.

(5.2.3) За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 
двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне или непровеждане на 
обучението поради отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на 
обучението, при условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Член 6. Права и задължения на Изпълнителя

(6.1) Изпълнителят се задължава:

(i) да предостави лицензни и внедри същите в системите/устройствата на Възложителя;
(ii) да изпълни възложената му работа така, че тя да бъде напълно годна и функционална 

за предвиденото в този Договор предназначение;
(ш) да спазва указанията на Възложителя относно извършената работа;
(iv) да спазва режима на достъп и правилата за вътрешния ред и безопасност на работа в 

помещенията на Възложителя;
(v) 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;

(vi) да третира всяка получена информация като строго конфиденциална, съответно да не 
я разкрива пред трети лица;

(vii) 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 Софтуерните продукти, така 
както са доставени 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;

(viii) да осигури гаранционна поддръжка при условията на този Договор;

(6.2) Изпълнителят има право:

(i) при точно изпълнение на задълженията си и в уговорените по настоящия Договор 
срокове, да получи уговорената цена, в сроковете и при условията на този Договор;

(ii) да изисква разяснения и информация от Възложителя във връзка с изпълнението на 
поетите задължения по настоящия Договор;

(ш) да получава необходимото съдействие от Възложителя при изпълнение на 
задълженията си по този Договор.
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(7.1) Възложителят се задължава:

(i) да плати на Изпълнителя уговорената цена в сроковете и при условията на настоящия 
Договор;

(И) да окаже необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на възложената му 
работа, включително като предостави информация и достъп до данните, които 
Изпълнителят е изискал във връзка с изпълнение на задълженията си по настоящия 
Договор;

(Ш) да предостави на Изпълнителя технически изправни устройства и всички други 
материални технически средства, необходими за внедряването на Софтуерните 
продукти;

(iv) да осигурява необходимия достъп и условия на работа при посещение на Изпълнителя 
или негови служители в помещенията на Възложителя;

(у) при необходимост, да осигури за срока на Договора ограничен /с оглед защитата на 
личните данни/ дистанционен достъп до устройствата, на които са или ще бъдат 
инсталирани Софтуерните продукти, както и до всички други устройства с които 
Софтуерните продукти ще се интегрират, за целите на внедряване и последващата 
техническа поддръжка на Софтуерните продукти с цел осъществяване на гаранционна 
и извънгаранционна поддръжка.;

(7.2) Възложителят има право:

(i) във всеки момент от изпълнението на този Договор, да извършва проверка относно 
качеството, стадия на изпълнение, техническите спецификации и др. на Софтуерните 
продукти;

(ii) във всеки момент от изпълнението на този Договор да дава предложения за 
допълнения и изменения с цел оптимизация на Софтуерните продукти, без да изменя 
предмета на Договора;

(in) да прави предложения във връзка с организацията на работния график, в случаите, в 
които за извършването на работата по настоящия Договор е необходимо участието на 
Възложителя или на негови служители.

V. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА
Член 8.

(8.1) Срокът за гаранционна поддръжка на новозакупените лицензни за Софтуерните 
продукти е 6 седмици след приемане на работата с Приемо-предавателния протокол по 
алинея (5.1.2).

(8.2) В случай че се установят скрити Недостатъци, за които Изпълнителят е бил уведомен 
в срока по предходната алинея (8.1), той е длъжен да ги отстрани за своя сметка.

(8.3) За възникналите в извънгаранционния срок Недостатъци по Софтуерните продукти, 
Възложителят уведомява писмено Изпълнителя, чрез изпращане на заявка за отстраняване 
на неизправности като посочва и спешността за отстраняването им. Изпълнителят е длъжен 
да започне работа по отстраняването на Недостатъците, като времето за отстраняване на 
Недостатъците е не повече от 2 часа при спешни заявки и не повече от 72 часа при 
обикновени заявки.

Член 7. Права и задължения на Възложителя
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(8.4.) Недостатъци настъпили в резултат на изменение на дизайна и/или конфигурацията на 
Софтуерните продукти, на неподходящи устройсвта, на които се внедравят или 
неправилното им използване от Възложителя или от негови служители не се покрива от 
гаранцията, съответно са за сметка на Възложителя.

(8.5) Без оглед на предоставената гаранция, Изпълнителят гарантира, че Софтуерните 
продукти ще представляват завършено, интегрирано решение съгласно заявките на 
Възложителя и ще осигуряват функционалността и добрата работа на системата, в която са 
интегрирани. Изпълнителят поема отговорност за успешното взаимодействие и 
интегриране на всички продукти и компоненти доставени в изпълнение на Договора.

VI. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.

Член 9. Видове гаранции и форма на гаранциите

(9.1) Видове и размер на гаранциите

(9.1.1) Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 
свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от прогнозната 
стойност на Договора посочена в алинея (2.4), което се равнява на сумата от 1056 лв 
/хиляда петдесет и шест лева/;

(9.1.2) Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на Договора 
към датата на сключването му.

(9.2) Форма на гаранциите

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните:
(i) парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя;
(ii) банкова гаранция; или
(iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя.

Член 10. Изисквания по отношение на гаранциите

(10.1) Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната 
банкова сметка на Възложителя:
БАНКА ДСК АД 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG96STSA93000020493977
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;

(10.2) Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, като 
тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от 
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срокът на действие на 
договора, плюс 30 (тридесет дни) дни.

(10.2.1) Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да съдържа 
условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка е основните 
задължения.
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(10.2.2) Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 
включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя.

(10.3) Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 30 /тридесет/ 
дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 
застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 
частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на 
неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 
договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 
всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на 
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.

Член 11. Задържане и освобождаване на гаранциите

(11.1) . Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора на етапи и при 
условия, както следва:

(11.1.1) частично освобождаване в размер на 30% (тридесет процента) от стойността на 
гаранцията в размер на 316,80 лева, в срок от 15 календарни дни, след изтичането на 6 
месечен период, считано от датата на сключване на договора, при липса на възражения по 
изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили 
условия за задържането им;

(11.1.2) окончателно освобождаване на сумата по гаранцията в размер на 70 % (седемдесет 
процента) от стойността на гаранцията в размер на 739,20 лева се освобождава в срок от 30 
календарни дни, след приключване изпълнението по договора, при липса на възражения по 
изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са задържани, или не са настъпили 
условия за задържането им.

(11.2) Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на Договора, преди 
частичното й освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в остатъчния 
изискуем по Договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по алинея (11.1.1).

(11.3) Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 
Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея 
(11.1).

(11.4) Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 
независимо от формата под която са предоставени.

(11.5) Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 
Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 
Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 
Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите.

(11.6.) Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, 
при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 
Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на
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Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за 
изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението.

(11.7) Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми 
равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради 
неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(11.8) В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранцията, Изпълнителят е 
длъжен в срок до 7 работни дни да допълни съответната гаранция до размера й, уговорен в 
алинея (9.1), като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 
учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността 
си до размера в алинея (9.1).

Член 12.
VII. НЕУСТОЙКИ

(12.1) При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя в 
нарушение на предвидените в този Договор срокове, същият заплаща на Възложителя 
неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един процента) от сумата по алинея 2.4 за всеки 
просрочен ден, но не повече от 5 % (пет процента).

(12.2) При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 
Договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,1% (нула цяло и един 
процента) от дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 5% (пет процента) от 
размера на забавеното плащане.

(12.3) При системно (три и повече пъти в рамките на 1 календарен месец) неизпълнение, 
включително отказ за изпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по 
гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя неустойка в размер на цената за 
едномесечна абонаментна поддръжка за съответния брой работни места, за които не са 
изпълнени задълженията по гаранционна поддръжка.

(12.4) При нарушение от страна на Изпълнителя на правата на Интелектуална собственост 
на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) от 
прогнозната стойност на Договора по ал.2.4.

(12.5) Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 
ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 
гаранцията за изпълнение.

(12.6.) Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по следната 
банкова сметка 
БАНКА ДСК АД 
BIC: STSABGSF
IBAN: BG96STSA93000020493977
В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на неустойката в 
срок от 7 работни дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, Възложителят 
има право да задържи съответната сума от гаранцията за изпълнение.

(12.7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за недостигнати функционални показатели в 
следствие на:
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- влошени параметри и небалансираност на техническата и/или системна среда;
- грешки, получени в резултат на неправилна експлоатация;
- заразяване на компютрите с вируси;
- повреда в компютрите.

УП1. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

Член 13.

(13.1) Настоящият Договор се прекратява в следните случаи:

(i) по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма;
(ii) с изтичане на уговорения срок;
(ш) когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка — предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които той 
не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати -  с писмено 
уведомление от Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата;

(iv) При настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение непредвидено или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 
на Договора(„непреодолима сила“) продължила по-дълго от 2 месеца;

(v) От изправната страна с 7 дневно писмено предизвестие до неизправната.

(13.2) Възложителят може да прекрати Договора едностранно без предизвестие и с 
уведомление, изпратено до Изпълнителя:

(i) При системно (три и повече пъти в рамките на един календарен месец) 
неизпълнение на задълженията за гаранционна поддръжка в срока по 
гаранцията, както и при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за 
гаранционна поддръжка; или

(ii) при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя.

(13.4) Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 
Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 
по изпълнение на Договора.

(13.5) Възложителят може да развали Договора по реда и при условията предвидени в него 
или в приложимото законодателство.

Член 14.

Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните при условията на 
чл. 116 от ЗОП.

Член 15.
IX. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

(15.1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато 
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не може 
да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 
Страна за възникването на непреодолима сила.
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(15.2) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички разумни 
усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 
писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила.

(15.3) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.

(15.4) Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност или 
умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 
Договора.

X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

Член 16.

(16.1) Страните се съгласяват да третират като конфиденциална следната информация, 
получена при и по повод изпълнението на Договора: Въведени от Възложителя база данни, 
търговски сделки или друга информация във връзка с дейността на лечебното заведение.

(16.2) Никоя Страна няма право без предварителното писмено съгласие на другата да 
разкрива по какъвто и да е начин и под каквато и да е форма конфиденциална информация, 
на когото и да е, освен пред своите служители и/или консултанти. Разкриването на 
конфиденциална информация пред такъв служител/консултант се осъществява само в 
необходимата степен и само за целите на изпълнението на Договора и след поемане на 
съответните задължения за конфиденциалност.

XI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Член 17.

За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото българско 
законодателство.

Член 18.

(18.1) Упълномощени представители на Страните, които могат да приемат и правят 
изявления по изпълнението на настоящия Договор са:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
инж. Николай Марков 
Телефон: 024470255 
Em ail:.......................

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Телефон:...............
Em ail:....................

(18.2) Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, следва 
да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 
действителност.

Страница 12от 13



(18.3) Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния си 
статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват.

(18.4) Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в настоящия 
Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за други 
свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на адрес, 
кореспонденцията изпратена на адресите по настоящия член 18 се считат за валидно 
изпратени и получени от другата Страна.

(18.5) Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка или 
по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 
валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 
или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис.

Член 19.

Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по настоящия 
Договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП.

Член 20.

(20.1) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 
разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 
на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 
по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори.

(20.2) В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 
спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 
отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 
реда на ГПК.

Член 21.

Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени условия не 
води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло.

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения:

1. Приложение № 1 -  Техническа спецификация на Възложителя;
2. Приложение № 2 -Ценово предложение на Изпълнителя;

Настоящият Договор се подписа в 3 /три/ еднообразни екземпляра -  2 /два/ за Възложителя 
и 1 /един/ за Изпълнителя.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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