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ДОГОВОР 
за съпровождащи дейности при ползване на софтуерни продукти 

 
Днес, ………………. г. в гр. Варна се подписа настоящият договор между: 

МБАЛ „Света Марина“ ЕАД със седалище и адрес на управление: гр. Варна, бул „Христо 
Смирненски“ №1, тел. (052) 302 875/6 и факс: (052) 302 874, ЕИК: 103562052, представлявано от 
проф. д-р Жанета Георгиева, д.м., в качеството й на Изпълнителен директор, чрез Марта 
Александрова Дракова - Директор ИД, упълномощено лице по чл.8 ал.2 от ЗОП, притежаваща 
пълномощно от законния представител на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД с рег. № 1465/17.10.2013г. 
на Нотариус Светлана Стойчева, вписана в Нотариалната камара с рег. № 193, с район на 
действие- РС- Варна, наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна 
и 
………………………..................................................……………, със седалище и адрес на управление в 
…………………………………………………………………….....……….., телефон ……………………, факс ……………………., 
ЕИК …………………………………………., банкова сметка (IBAN) …………………………………………….., банков код 
(BIC) …………………………….., при банка …………………………………………………………….,  представлявано от 
…………………….....................................................................……., в качеството му на ..........................., 
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга страна. 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва абонаментна 
поддръжка на посочените по- долу програмни продукти, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е придобил 
лицензни права за ползване: 

Програмен продукт Брой 

SC DICOM PACS Viewer 59 

SC DICOM PACS Server 2 

SC PACS модул Компресия 2 

SC PACS Modality Worklist Server/MPPS 2 

SC PACS Модул Статистика 1 

Връзка с БИС 1 

3D Medic View 1 

Чл. 2. Абонаментната поддръжка, предмет на този договор включва: 
1. Консултации с цел методическа помощ по текущата работа и по проблеми, касаещи 

технологията на ползване на програмни продукти, предмет на договора; 
2. Отстраняване на неизправности по базите данни и програмните продукти, възникнали 

в резултат на скрити програмни грешки (BUGS); 
3. Предоставяне на всички променени и допълнени версии на програмните продукти по 

чл. 1 без допълнително заплащане. 
4. Организиране на архив на базата данни на програмните продукти по чл. 1. 
5. Задължителната профилактика на програмното осигуряване за отстраняване на 

повреди от техническо естество (проверка на работоспособността на програмните продукти, 
предмет на договора) се извършва минимум един път на тримесечие по 1 (един) човекочас за 
всеки от програмните продукти, посочени в чл. 1. 

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл. 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва следните абонаментни дейности: 
1. Консултации по телефон, чрез „тикет“ система GLPI, по електронен път (e-mail) или на 

място във връзка с проблеми, касаещи технологията на ползване на програмните продукти, 
и/или с цел методическа помощ за работа с програмните продукти. 
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2. Задължителна профилактика (проверка на работоспособност на програмните 
продукти, предмет на договора), осъществявана чрез отдалечен достъп (REMOTE ACCESS) до 
локалната мрежа на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е възможен такъв, или чрез работа на място. 
Посещенията за профилактика се съобразяват с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като предвиденият обем 
дейност (човекочасове) не може да се прехвърля към други периоди (или други модули); 

3. Отстраняване на неизправности по базите данни, възникнали в резултат на скрити 
програмни грешки (BUGS), чрез отдалечен достъп (REMOTE ACCESS) до локалната мрежа на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако е възможен такъв, или чрез посещение на място до ............................. часа 
след уведомяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по електронна поща.  
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ води месечна отчетност за извършената работа по изпълнение на този 
договор, като за целта съставя протокол за всяка извършена отдалечено или на място дейност, 
съдържащ имената на специалистите, извършили обслужването, продължителността и типа на 
извършената работа (профилактика, консултация, методическа помощ, отстраняване на 
възникнали проблеми с програмните продукти и др), който става задължителен за страните по 
договора, след като бъде подписан от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по време на изпълнение на договора да осъществява 
проверки относно качеството на извършваната работа, без да пречи на работата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури правилната експлоатация на програмните 
продукти съгласно изискванията, описани в ръководството за работа на потребителя, 
предоставено при доставката им.  

(2) Работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по обслужването на програмните продукти, причинена 
от неправилна експлоатация при неизпълнение на чл. 6, ал. 1, небрежност или неподходящи 
условия на експлоатация, не е включена в абонаментната поддръжка и се заплаща отделно от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Чл. 7. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да осигури свой представител при профилактиката на програмните продукти; 
2. да осигури достъп до работните места, необходими за извършване на профилактика 

или фиксиране на грешки в програмните продукти. 
(2) Забавянето при изпълнение на някое от задълженията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочени 

в предходната алинея, удължава съответно сроковете за отстраняване на повредата от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява достъп на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до обслужваните 
обекти при необходимост от работа на място за някоя от посочените в договора дейности в 
подходящо за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ време. 

IV. ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ 

Чл. 9. По смисъла на настоящия договор, за спешни повиквания при повреда ще се считат 
недостатъците в програмните продукти, поставящи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в невъзможност да 
изпълнява нормалните си дейности и по тази причина, изискващи незабавно отстраняване. 
Чл. 10. (1) Заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда в програмните 
продукти се извършва от координатор, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по телефон, чрез „тикет“ 
система GLPI или по електронен път (e-mail), като задължително в съобщението се отбелязва 
дали повикването е спешно. 

(2) Координаторът  по т. 1, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, е ...............................................  
Чл. 11. Срокът за отстраняване на скрити програмни грешки е до ....... часа след уведомяване 
за спешни повиквания и до ......... дни за всички останали случаи.  
Чл. 12. Повиквания се извършват на следните телефони за връзка: 
................................................................... 
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V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 13. (1) Цената на поддръжка на програмните продукти, предмет на настоящия договор е 
както следва: 

Програмен продукт Брой 
Единична цена  

в лева без включен 
ДДС 

Цена в лева за 
месец  

с включен ДДС 

SC DICOM PACS Viewer 59  ............ лв.  ............ лв. 

SC DICOM PACS Server 2  ............ лв.  ............ лв. 

SC PACS модул Компресия 2  ............ лв.  ............ лв. 

SC PACS Modality Worklist Server/MPPS 2  ............ лв.  ............ лв. 

SC PACS Модул Статистика 1  ............ лв.  ............ лв. 

Връзка с БИС 1  ............ лв.  ............ лв. 

3D Medic View 1  ............ лв.  ............ лв. 

Общо за 1 (един) месец без вкл. ДДС  ........... лв. 

ДДС ........... лв. 

Общо за 1 (един) месец с вкл. ДДС ........... лв. 

 
(2) Общата сума за месечна поддръжка на програмните продукти, предмет на 

настоящия договор, е ..................... (....................................) лева, с включен ДДС. 
(3) Общата сума за годишна поддръжка на програмните продукти, предмет на 

настоящия договор, е ................... (.................................................) лева с включен ДДС. 
(4) Повиквания извън дефинираните в раздел IV на настоящия договор, се 

протоколират по реда на чл. 4 и се заплащат по ..... (...........................) лева за човеко час, с 
включен ДДС. Тази цена не е включена в сумата, посочена в предходната алинея и се заплаща 
допълнително. 

(5) Плащането на абонаментната поддръжка и всички допълнителни услуги за периода 
ще се извършва в началото на всяко тримесечие по банков път (с платежно нареждане), но не 
по-късно от 5 (пето) число на първия месец от съответния период. 

(6) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи данъчната фактура в посочения срок, той има 
право да забави плащането към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за срок, равен на времето на забавата. 

(7) Плащанията ще са в лева по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ: IBAN 
..............................................., BIC: ...................., при Банка ..................................... 

VI. НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 

Чл. 14. При неспазване срока на плащане с повече от 10 (десет) дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка върху дължимата сума в размер на ОЛП на БНБ плюс 5 пункта годишна 
база за периода на закъснението. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да търси обезщетение за 
претърпени вреди над размера на посочената неустойка. 
Чл. 15. При закъснение в сроковете за реакция по чл. 11 с повече от 6 (шест) часа, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10 (десет) % от месечното 
абонаментно възнаграждение за програмния продукт,за който се отнася повикването. 

VII. СРОК НА ДОГОВОРА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 16. Този договор се сключва за срок от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
сключване на настоящия договор. 
Чл. 17. Договорът се прекратява: 

1. при изтичане на срока му; 
2. по взаимно писмено споразумение на страните. 
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Чл. 18. При неспазване клаузите на настоящия договор за срок повече от 60 (шестдесет) дни, 
изправната страна има право да прекрати действието на същия едностранно, като за целта 
изпрати едноседмично писмено предизвестие. 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

Чл. 19. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, 
регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните.  
Чл. 20. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на 
действащото българско законодателство.  
Чл. 21. Страните по настоящия договор ще решават възникналите относно изпълнението му 
спорове по приятелски начин чрез преговори, а когато това се окаже невъзможно, спорът ще се 
отнася пред компетентния български съд. 
Чл. 22. В случай на реорганизация, страните по този договор са длъжни в едноседмичен срок 
да уведомят другата страна за наименованието и седалището на организацията правоприемник. 
Чл. 23. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от 
страните. 

При подписване на договора се представиха следните документи: 

 1.Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата 
по чл.47, ал.1, и ал.5 от Закона за обществените поръчки, както следва: 
 1.1. Актуално/и свидетелство/а за съдимост на лицето/ата представляващ/и 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 
 1.2. Документи за липса на задължения към НАП и съответната община по регистрация; 
 1.3. Удостоверение от Агенцията по вписвания, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е обявен в 
несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация. 
 2.Удостоверение за актуално състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 
 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .......................   ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ………………… 
Директор ИД   Марта Дракова  .................................................... 
      
Гл. счетоводител: ....................... 
Албена Докторова 

 
Съгласували:  ....................... 
инж. Павел Щерев 


