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Днес, ...............12.2016 г. в гр. София,
на основание чл. 194 от Закона за обществени поръчки /ЗОП/ и въз основа на утвърден от
генералния директор на БТА прокотол на комисия за избор на изпълнител, наздначена
със Заповед №РД-11-200/02.12.2016г. по обществена поръчка с предмет: „Закупуване на
операционна система на Майкрософт”, се сключи този договор между:
1. Българската телеграфна агенция. БУЛСТАТ № 000 69 50 71, с адрес: гр.София,
бул.”Цариградско шосе”№49, представлявана от Макси!и Минчев
- Генерален
директор, наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна
и
2. „Би Ес Ейч“ ООД, седалище и адрес на управление - гр. София 1574, Бул.
Шипченски проход 65, етаж 5, ЕИК 130356416, представлявано от Стефан Стоянчев, в
качеството му на Управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
срещу възнаграждение доставка на операционна система на Майкрософт.
(2) Предметът на договора по предходната алинея включва:
1. Доставка на: 100 броя Windows 10 Professional 32/64-Bit Full packaged product
(FPP), English,
2. Типа на придобитите лицензи: Да се предостави пълен самостоятелен лиценз ( да
не зависи от наличие на друга операционна система на устройството, на което ще се
инсталира) за операционна система Windows 10 Professional. Лицензът следва да е
преносим - с права за прехвърляне върху друго устройство.
3. Продуктът има включена безплатна софтуерна поддръжка (update, Service Pack и
т.н.) в рамките на жизнения му цикъл.
4. Продуктът да бъде с партиден номер на производителя и линк към описанието.

5.
Лицензите, представени в т. 1, са с включена техническа поддръжка,
предоставяна от производителя в рамките на жизнения му цикъл и съгласно общите
условия на Майкрософт.

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от страните.
Чл. 3. Доставката на софтуерните продукти описани в чл.1, ал.2, т.1 от този
договор, ще бъде извършена в срок до 30 (тридесет) работни дни от датата на сключване
на договора.
Чл. 5. Място на изпълнение на поръчката БТА, гр. София, бул.”Цариградско шосе”
№ 49.

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ПО ДОГОВОРА
Чл. 5. Извършването на доставката, се удостоверява с подписване на двустранен
приемо-предавателен протокол, подписан за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
определените по чл.17 от договора лица.
IV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 6. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката по договора, съгласно ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на 35 165 лв. без ДДС, или 42 198 лв. с
включен ДДС.
(2)
Плащането по чл.7, ал.1 се извършва при подписването на този договор по
банков път срещу нарочно издадена фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащанията се
извършват в български лева по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

БАНКА: УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG72UNCR96601042008207
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
(1)
този договор.

Да достави софтуера, предмет на договора, в уговорените срокове по чл. 3 от
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че е доставката на софтуера е
осигурена и техническата поддръжка от производителя на софтуерни лицензи
Майкрософт стандартен договор за лиценз и услуги на Майкрософт и текущите политики
на производителя за осигуряване на техническа поддръжка.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че с доставката на лицензите е
осигурено спокойно и несмущавано ползване на продуктите с оглед авторските права и
интелектуалната собственост върху същите през време на действие на поддръжката от
производителя.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото му съдействие за изпълнение на
договора.
(2) Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълненото, предмет на настоящия
договор съгласно раздел III от договора.
(3) да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и при
условията на раздел IV от този договор.
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението, във
всеки един момент в срока на договора.
Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши доставката, включена в предмета на
договора, качествено, в срок и без отклонения, съгласно изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(2) Да получи софтуера и услуга по поддържането им от производителя съгласно
условията на Майкрсофт, в сроковете и при условията на този договор.
(3) Да получи текуща производствена версия на софтуера и свързаната програмна
документация за софтуерните продукти.
Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в сроковете и при
условията на раздел IV от настоящия договор.
(2) Да приеме изпълнението на предмета на договора по отношение на доставката
на софтуера на Майкрософт, при точно и в срок изпълнение.
VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 12. В деня на сключване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя
гаранция за изпълнението му в размер на 5 % от цената на договора по чл. 6, ал. 1, или
1758,25лв. (хиляда седемстотин петдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки).
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(2) Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на банкова
гаранция, като същата трябва да е с валидност не по малко от 30 дни от датата на
подписване на настоящия договор.
(3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на
парична сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви
върху сумата, в срок от десет работни дни след изтичането на срока по чл. 3 и след
подписването на приемо-предавателен протокол по чл. 6, ал. 1 от договора.
(5) Ако е била преведена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, гаранцията за изпълнение
се връща по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 13. В случай на забава в изпълнение на задълженията по чл. 3 от договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % от стойността на договора, за всеки
просрочен ден, считано от деня на забавата, но за не повече от 60 дни. Неустойката се
удържа при изплащане на възнаграждението по чл. 6 от този договор.
Чл. 14. В случай на неефективно изпълнение на поддръжката договорена в чл.1,
ал.2, т.2, възложителят дава подходящ срок на изпълнителя да отстрани допуснатото
нарушение, но не повече от 20 дни.
Чл. 15. При забава на плащанията ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер
на законата лихва върху стойността на забавеното плащане, за всеки просрочен ден,
считано от датата на забавата, но за не повече от 30 дни.
VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 16. Настоящият договор се прекратява:
1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните;
2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
3. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
4. При виновно неизпълнение на една от страните по договора, представляващо
сериозно нарушаване на задълженията й по него - с десетдневно писмено предизвестие на
изправната страна до неизправната. В случай, че в срока на предизвестието неизправната
страна отстрани своето неизправно поведение, основанието за прекратяване отпада;
IX. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 17. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице, което да упражнява контрол по
изпълнението на договора и да подписва приемо-предавателните протоколи както следва:
Станка Хинова -Директор на дирекция
(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти и координатор по изпълнение
на договора както следва:
Маргарита Цолова - Консултант софтуерни продажби
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Чл. 18. Всички спорове, свързани с изпълнението на договора се решават с
постигане на взаимно съгласие на страните, а при непостигане на съгласие се отнасят за
решаване от компетентен съд.
Чл. 19. Кореспонденцията между страните следва да бъде извършвана само в
писмена форма, на следните адреси за кореспонденция:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - гр. София, бул.“Цариградско шосе“№49
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - гр. София 1224, Ул. Младен Павлов 1, етаж 4
Чл. 20. (1). Този договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка
от страните.
(2). Неразделна част от този договор са:
1. Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
2 Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Договор за доставка на софтуер.

Юрисконсулт
Дико Продано
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