Рег. №……………/2014г.

ПРОЕКТО-ДОГОВОР
ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ И АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА
СОФТУЕРНИ ПРОДУКТИ
Днес, ………………….…………..между:
УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, гр. София, Студентски град
“Христо Ботев”, ул. “Осми декември”, ЕИК 000670602, ИН по ДДС BG 000670602, представляван от
Николай Бакърджиев – Помощник-Ректор и Антоанелла Христова – Главен счетоводител, наричан за
краткост, наричан по-долу ПОЛЗВАТЕЛ и
„ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
„Опълченска” № 76,ЕИК: 131404305, представлявана от Димитър Димитров - управител, наричана
ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, на основание чл. 90, ал. 1, точка 3 от ЗОП и РС № 1/08.01.14 година, се
сключи настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1 С настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”)
срещу възнаграждение правото да използва в рамките на своята организация следните програмни
продукти:
1.1.Програмен продукт Работна заплата RZWIN, еднофирмен вариант, пълна версия;
1.2. Програмен продукт Хонорари HONWIN, еднофирмен вариант, пълна версия;
1.3. Програмен продукт LSWIN, пълна версия.
ІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 2 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има правото да получи от ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) уговореното
съгласно този договор възнаграждение.
Чл. 3 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ си запазва правото да използва софтуера, в това число да отстъпва
правата за неговото използване на трети лица.
Чл. 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) софтуера
на магнитен, оптичен или друг технологично подходящ носител, както и документацията, свързана с
него.
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да предостави на ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) указания
(упътване) за ползването на софтуера, съгласно предназначението му.
Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ осъществява абонаментното обслужване на продуктите изразяващо се
в:
6.1.Актуализиране на програмните продукти съобразно измененията в законовата и
нормативна база на Република България;
6.2.Отстраняване на софтуерни проблеми;
6.3.Системна помощ чрез програма за отдалечена поддръжка (VNC);
6.4.Системна помощ на място при ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”).
Чл.7 Абонаментното обслужване по предходния член не включва отстраняване на
софтуерни проблеми, причинени от ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) или от трети лица, както и тези,
дължащи се на особености на софтуера, предварително известни на ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”).
Чл.8 Абонаментното обслужване не обхваща също така софтуерни проблеми, дължащи се
на особеностите на програмната (софтуерна) среда, използвана от ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) на
посочената от него ЕИМ, на която е инсталиран софтуера на съвместимостта на тази среда със
софтуера.
Чл.9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не носи отговорност за несъответствия в базата данни на
ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”), когато същите са причинени пряко или косвено от:

- ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) или негови служители поради неспазване на изискванията
по експлоатацията;
- заразяване на компютъра с вируси;
- хардуерна повреда на компютъра;
- колебания или прекъсване на ел.захранването.
Чл.10 Отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отпада изцяло в случай, че трето лице или самия
ПОЛЗВАТЕЛ(респ. П “ССО”), са извършвали действия по отстраняване на недостатъци на
програмните продукти и/или каквито и да било други действия, различни от обичайните при
използването на продуктите.
Чл. 11 Обработката на данни за НАП за минали години, изготвяне на коригиращи
записи,оказване на системна помощ относно хардуерни проблеми, проблеми на операционната
система и други не посочени в настоящия договор програмни продукти, се заплаща допълнително от
ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”), съгласно тарифите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”)
Чл.12 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) се задължава да осигури ЕИМ (компютър), на който да
бъдат инсталирани (внедрени) програмните продукти предмет на този договор. Осигурената от
ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) ЕИМ(компютър) следва да отговаря на техническите изисквания,
посочени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.13 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) се задължава да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за инсталирането на програмните продукти, като предоставя всякаква поискана от последния
информация и извършва необходимите действия, указани от служителите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
извършващи операциите по инсталиране на програмните продукти.
Чл.14 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) има право да използва инсталираните от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ копия от програмните продукти при условията, установени в този договор, но само за
нуждите на своята организация .
Чл.15 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) може:
- да зарежда програмите;
- да ги изобразява върху екран;
- да ги изпълнява;
- да ги предава на разстояние само в локални мрежи;
- да ги съхранява в паметта на компютър.
Чл.16 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) може без съгласието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и без заплащане
на отделно възнаграждение да изготвя резервни копия на базата данни от програмните продукти
предмет на договора, ако това е необходимо за съответния вид използване, за който е придобит
софтуера.
Чл.17 ПОЛЗВАТЕЛЯТ няма право по никакъв начин, под никаква форма и с оглед
постигането на каквато и да е цел:
17.1.Да превежда, преработва, приспособява, допълва и/или внася каквито и да е промени в
продуктите;
17.2. Да използва програмните продукти или части от тях за създаване на нов продукт;
17.3.Да продава, прехвърля, заменя, отдава под наем и предоставя което и да е от правата си
върху програмните продукти.
17.4.Да предлага по безжичен път или чрез кабел, или друго техническо средство достъп на
неограничен брой лица до програмните продукти или части от тях по начин, позволяващ този достъп
да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях.
Чл.18 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) няма право по какъвто и да е друг начин да дава
възможност на трети лица да ползват програмните продукти. Не са трети лица служителите или
работниците на ПОЛЗВАТЕЛЯ(респ. П “ССО”) доколкото употребяват програмните продукти в кръга
на техните служебни задължения.
ІV. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕТО
Чл.19 За предоставяне правото на ползване по чл.1 и абонаментното поддържане по чл.6 от
настоящия договор
ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от
…………………………………………………. за срока на договора. Сумата се изплаща в брой или с платежно
нареждане по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10-то число на първия месец от тримесечието.
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V. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ПОСЛЕДИЦИ
Чл. 20 Всяка от страните има право да развали договора, ако насрещната страна виновно не
изпълнява свое задължение по него.
Чл. 21 При забава за плащане на възнаграждението по чл.19 ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”)
дължи неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл. 22 При забава в предаването на документацията и техническите носители
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,2% от дължимата сума за всеки просрочен ден.
Чл.23 Ако ПОЛЗВАТЕЛЯТ(респ. П “ССО”) предаде другиму програмните продукти в
нарушение на чл.18 от настоящия договор, той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на програмните
продукти плюс неустойка в размер на 20%.
VІ.ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.24 Настоящият договор е със срок от 3(три) години и влиза в сила от дата на
подписването му.
Срокът на договора се продължава автоматично с още 1 (една) година, ако никоя от страните не
изяви желание за прекратяването му.
Чл.25 Настоящият Договор се прекратява:
- по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
- с тримесечно писмено предизвестие на една от страните;
- едностранно от изправната страна със 7-дневно писмено предизвестие, при
неизпълнение на задължение по договора от другата страна.
Чл.26 Страните могат да изменят или допълват този договор с допълнително писмено
споразумение, което се явява неразделна част от договора.
VIІ. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Нищожността на която и да е клауза от този договор не води до нищожност на целия договор.
За неуредените в този договор въпроси се прилага гражданското законодателство на
Република България.
Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена
форма за действителност, освен когато в договора е установено друго. Писмената форма се смята за
спазена, ако изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде
възпроизведено.
Данните на страните са както следва:
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Банкова сметка
BG88 RZBB 9155 1083 9177 13
BIC: RZBBBGSF
Райфайзенбанк (България) ЕАД
Тел.
0700 11 250
Електронна поща omega@omegatim.bg

За ПОЛЗВАТЕЛЯ
BG31UNCR96603118663515
BIG: UNCRBGSF
УниКредит Булбанк
02/8165884
psso@abv.bg

Този договор съдържа 3(три) страници и се състави и подписа в три еднообразни екземпляра
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ПОЛЗВАТЕЛЯ.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
“ОМЕГА ТИМ БЪЛГАРИЯ” ЕООД:

ЗА ПОЛЗВАТЕЛ:
УНСС:

УПРАВИТЕЛ:
(Д. Димитров)

ПОМ. РЕКТОР:
(Н. Бакърджиев)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(А. Христова)
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