
ДОГОВОР
за предоставяне на лиценз

Днес, .ММ.. 2015 г. в гр. София се сключи настоящият договор между:

ОБЩ ИНА ИСКЪР, ЕИК: 000413942, Идентификационен номер по ЗДДС: BG 
000413942, със седалище и адрес на управление: облает Плевен, община Искър, гр. Искър 5868, 
ул. „Георги Димитров” № 38, представлявана от инж. Валентин Василев Иорданов -  Кмет на 
Община Искър, наричана по-долу ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛ

и

„НИТ-Нови Интернет Технологии” ЕООД, ЕИК 130862189, Идентификационен 
номер по ЗДДС: BG 130862189, със седалище и адрес на управление гр.София 1632, район 
„Овча купел”, кв. „Овча купел” 2, бл. 39Б, ап. 17, представлявано от Надежда Христева 
Георгиева - Димитрова, в качеството си на Управител на дружеството, наричано по-долу 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

ЧлЛ. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ дава на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ срещу 
възнаграждение правото да използва уеб базиран програмен продукт за публикуване и 
управление на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в Профил на купувача.

Към програмния продукт се предоставя „Ръководство“ за употребата му.

Чл.2. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ ще използва предоставения лиценз за неограничен 
брой работни места -  акаунти за достъп, които индентифицират всеки потребител на 
програмния продукт от страна на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, посредством потребителско име 
и парола за достъп.

II. СРОК НА ДОГОВОРА

Чл.З. (1) Лицензът по настоящия договор се предоставя на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ 
за срочно ползване за 12 месеца.

(2) Лиценза следва да бъде предоставен в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, 
считано от датата на двустранното подписване на договора и получаване на заплащането по 
банковата сметка на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ.

(3) Лиценза може да се поднови след изтичане на първоначалния период от 12 месеца 
само след заплащане от страна на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ на абонаментна такса, 
определена на 350 (триста и петдесет) лева на година без ДДС, 420 (четиристотин и двадесет) 
лева с включен ДДС в срок от 10 календарни дни преди изтичане на 12-те месеца.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ

Чл.4. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави лиценза и достъп до програмния 
продукт в срока, определен в чл.З, ал.1 от настоящия договор.

Чл.5. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ е длъжен да предостави акаунти за достъп на 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, съгласно първоначална заявка на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ.



Чл.6. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ е длъжен да осигури на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ спокойно 
и несмущавано ползване на продукта през време на действие на лиценза в обема и в обхвата, 
посочени в Раздел I от настоящия договор.

Чл.7. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право да получи възнаграждението по чл. 15 от настоящия 
договор за предоставения лиценз.

Чл.8. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ има право да съблюдава за правилното използване на 
предоставения лиценз, съгласно условията на настоящия договор .

Чл.9. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ извършва актуализация на програмния продукт съгласно 
действащото законодателство и възникнали технически проблеми при условията на чл. 3.

ЧлЛО. ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ извършва актуализация на програмния продукт за 
публикуване и управление на ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ в Профил на купувача, съгласно 
Вътрешните правила на ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, само при сключване на отделен договор 
между страните за това.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ

ЧлЛ1. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ дължи възнаграждение на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ в
размер и в срокове, посочени по-долу в Раздел V от настоящия договор.

ЧлЛ2. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да не предоставя лицензите по чл.1 от 
настоящия договор на лица извън своята организация (фирма).

ЧлЛЗ. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ е длъжен да определи лица за контакти с 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, с оглед на съгласуването и уточняването на подробности около работата 
на програмата.

ЧлЛ4. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ има право да получи доставката на лиценза в срок и 
при условията, договорени между страните.

V. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

ЧлЛ5. Общата стойност за предоставения лиценз е в размер на 650 (шестотин и 
петдесет) лева без включен ДДС, 780 (седемстотин и осемдесет) лева с включен ДДС.

ЧлЛб. ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯТ заплаща цената по договора в срок до 5 работай 
дни след предоставяне на оригинална фактура. Плащанията ще се извършват по банков път в 
български лева по сметка на ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ:

Банка: УниКредит Булбанк,

IBAN сметка: BG90UNCR96601067576307

BIC: UNCRBGSF

VI. ПРИЕМАНЕ НА ЛИЦЕНЗА

Чл.17. Приемането на лиценза се извършва с началото на използването на акаунта на 
ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ, което се документира с приемо-предавателен протокол.

VII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл.18. (1) Ако при предоставянето на лиценза ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯТ изпадне в забава, 
същият дължи неустойка, като обезщетенията ще се изчисляват като се използва общата цена 
на лиценза. Минимално приложимата ставка е 0,5 % на ден, а максимално приложимата е 5 %.

(2) Неустойката по ал.1 се дължи и от ЛИЦЕНЗОПОЛУЧАТЕЛЯ при забава на 
плащането.



Чл.19. Предоставеният по силата на този договор лиценз може да бъде прекратен от 
ЛИЦЕНЗОДАТЕЛЯ, а ЛИ Ц ЕН ЗО П О ЛУ ЧА ТЕЛЯТ ще плати обезщетение за всички 
нанесени вреди, произтичащи от причини, за които той отговаря, в случаи на неправомерно 
ползване на уеб базиран програмен продукт за публикуване и управление на ОБЩЕСТВЕНИ 
ПОРЪЧКИ в Профил на купувача.

Чл.20. Договорът се прекратява с изпълнението на всички задължения на всяка от страните.
Чл.21. Преди изтичането на уговорените срокове договорът може да бъде прекратен по 

взаимно съгласие, изразено в писмена форма.
Чл.22. Договорът може да бъде развален само при съществено неизпълнение на една от 

страните, като изправната страна има правата, съгласно раздел VII „Отговорност и санкции” от 
този договор, както и общите разпоредби на българското законодателство.

Чл.23. (1) Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма.

(2) Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по електронна поща, 
което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.

Чл.24. (1) Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 
настоящия договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки.

(2) Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат спора пред 
компетентния съд.

Чл.25. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на търговското и 
гражданското законодателство на Република България.

Настоящият договор се състави в два еднакви екземпляра -  по един за всяка от страните.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

IX. ЗА КЛЮ ЧИ ТЕЛН И  КЛАУЗИ
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