
1 

 

ДОГОВОР 

 

№ …………………..…….… 

 

Днес, …………...2018 г. в гр. София, на основание чл. 183 от Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и чл. 65, ал. 2 от Правилника за прилагане на ЗОП 

(ППЗОП), във вр. с чл. 112 от ЗОП и въз основа на Решение за откриване на 

процедура на пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, вр. чл. 79, ал. 1, т. 3, б. в) и 

чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОП №РД-04-………/……..2018 г. на изпълнителния 

директор с предмет: „Техническа поддръжка на лицензите за СУБД 

Oracle“, ид. номер на поръчката в РОП №2018-00447-000….., влязло в сила 

на 22.12.2017 г.,  

се сключи настоящият договор между: 

1. АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА, БУЛСТАТ № 131 282 355, с адрес: гр. 

София, 1111, ул."Елисавета Багряна" № 20, представлявана от ГАБРИЕЛА 

КОЗАРЕВА – изпълнителен директор и служителя по чл. 13, ал. 3, т. 3 от 

ЗФУКПС РАЙНА ДАВИДОВА – директор на дирекция „ФСДУС, наричана 

за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,  

и 

2. „Оракъл Ийст Сентръл Юръп Лимитид - клон България”, ЕИК 

130899134, седалище и адрес на управление: гр. София 1407, район Лозенец, 

бул. „Никола Вапцаров“ №53, ет. 4, представлявано от Георги Александров, 

в качеството му на управител, наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга 

страна, 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да 

извърши срещу възнаграждение подновяване на техническата поддръжка 

Oracle (Оракъл) лицензи така, както са описани в Пълно описание и 

технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение 1, и 

представените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ Предложение за подновяване на 

техническа поддръжка по договор Oracle №5741265 – Приложение 2, и 

Предложение за подновяване на техническа поддръжка по договор Oracle 

№8410097 - Приложение 3 към договора. 

 

ІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

 Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от 

страните и е със срок 1 (една) година. 

Чл. 3. Начални и крайни дати на предоставяне на поддръжката са, както 

следва: 
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Продукт Начална дата Крайна дата 

Пакет 1: CSI № 

18843292 по договор 

Oracle №5741265 

01.12.2018 г. 30.11.2019 г. 

на Пакет 2: CSI № 

20399183 договор Oracle 

№8410097 

11.12.2018 г. 10.12.2019 г. 

 

 Чл. 4. Място на изпълнение на поръчката Агенция по вписванията, гр. 

София, ул.Елисавета Багряна № 20. 

 

ІІІ.  ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл. 5. (1) Общата цена за изпълнение на поръчката по договора, 

съгласно ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е в размер на 

223 000,79(двеста  дванадесет и три хиляди лв. 79 ст.) лв. без ДДС, или  

267 600.95 (двеста шестдесет и седем хиляди и шестстотин лв. 95 ст.) с 

включен ДДС. 

(2) Цените на отделните единици поддържан софтуер са посочени в 

предложение за подновяване на техническа поддръжка по договор Oracle 

№5741265 и предложение за подновяване на техническа поддръжка по 

договор Oracle №8410097 и няма да бъдат променяни по време на действие на 

договора. Цената в лева се формира съгласно фиксирания курс на БНБ към 

еврото. Върху договорената цена се начислява ДДС в съответствие с 

действащите законови разпоредби.   

(3) Плащанията се извършват в български лева по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

 

IBAN: …………………….. 

BIC: ……………. 

…………………………….. 

Срокът за плащане е до 30 (тридесет) дни от датата на издаване на 

фактурата и приемо-предавателния протокол за подновяване на поддръжката.  

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни всички услуги, 

посочени в Приложение №1, 2 и 3, в съответствие с Политиките на Oracle за 

техническа поддръжка,достъпни на https://www.oracle.com/support/policies.html 

, които имат действие към момента на подновяване на поддръжката, съгласно 

които нивото на поддръжка не може да бъде променено в течение на срока на 

обслужване.  

https://www.oracle.com/support/policies.html
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 Чл. 7. (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще представи 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията в размер на 5% 

от стойността на услугите за поддръжка. Гаранцията може да бъде под 

формата на банкова гаранция, застраховка за обезпечаване на изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, или парична сума. В случай, 

че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави гаранция под формата на парична 

сума, то сумата следва да бъде преведена по банковата сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

ТБ „ТОКУДА БАНК” АД 

IBAN: BG39 CREX 9260 3314 5487 00 

BIC: CREXBGSF 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да възстанови на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

сумата на гаранцията в срок до 30 (тридесет) дни от съответната крайна дата 

на поддръжка на продуктите. Гаранцията ще бъде възстановена по сметка, 

посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

(3) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да предостави банкова 

гаранция, то тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо 

писмено поискване, в което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заявява, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

не е изпълнил задължението си по подновяване на техническа поддръжка по 

Приложение №2 или Приложение №3 настоящия договор.  

Банковата гаранция е със срок на валидност 30 дни след изтичане срока на 

договора. 

(4) В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избере да сключи застраховка, тя 

трябва да е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след изтичане срока на 

договора. 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 отговорност 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. 

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумата по гаранцията. 

(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска плащане по банковата 

гаранция или да удържи паричната сума, в случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

предоставя услугите по начина, по който е договорено и не успее да отстрани 

подобно неизпълнение в срок от 30 дни от получаване на писмено 

уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен: 

(1) Да състави приемо-предавателен протокол за подновяване на 

поддръжката. 
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(2) Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в 

сроковете и при условията на раздел ІІІ от настоящия договор. 

(3) Да върне банковата гаранция в срок от 30 дни от изтичане на 

валидността й. 

(4) 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. 

 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 9. Нито една от страните не може да прекрати действието на 

договора, освен на основание, предвидено в закона, или при следните условия: 

1. Ако изпълнението на задълженията на някоя от страните е станало 

невъзможно поради непреодолима сила (Force majeure),определена като такава 

по смисъла на клаузата „Непреодолима сила“ (Force majeure), съгласно 

условията на Споразумението за лицензиране и услуги, сключено с Oracle при 

закупуването на програмите на Oracle, за които се отнасят услугите по 

поддръжка, предвидени в този договор; 

2. Ако една от страните по договора наруши условие по чл. 1 на 

договора и/или неговите приложения и не поправи неизпълнението си в срок 

от 30 дни от писмено уведомление за неизпълнението от другата страна. С 

изключение на случаите на неплащане на дължими суми, изправната страна 

може по собствена преценка да се съгласи да бъде удължен този 30-дневен 

период за такъв период, какъвто страната, извършила нарушението, 

продължава с разумни усилия да търси поправяне на неизпълнението. В 

случай на гореупоменатото прекратяване на действието на договора, всички 

суми, които са били дължими преди прекратяване на договора, следва да 

бъдат заплатени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; 

3. По взаимно съгласие на страните. 

 

VІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 10. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя за лице, което да упражнява 

контрол по изпълнението на договора и да подписва приемо-предавателните 

протоколи, както следва: 

Венелин Стоев Иванов - главен експерт в Дирекция „Информационно 

обслужване и технологии“ с тел. 02/9486-102, fax: 02/9486-194 и email: 

venelin.ivanov@registryagency.bg , а в негово отсъствие – Мариела Стефанова 

Георгиева – главен експерт в Дирекция „Информационно обслужване и 

технологии“ с тел. 02/9486-149; fax: 02/9486-194 и email: 

mariela.stefanova@registryagency.bg  

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ определя за лице за контакти и координатор по 

изпълнение на договора, както следва: 

mailto:venelin.ivanov@registryagency.bg
mailto:mariela.stefanova@registryagency.bg
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Сибила Спасова, специалист продажби техническа поддръжка 

e-mail: sibila.spasova@oracle.com, Тел.: 02/923 81 02; факс: 02/923 81 88. 

 

Чл. 11. 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. 12. Кореспонденцията между страните следва да бъде извършвана 

само в писмена форма, на следните адреси за кореспонденция: 

1. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ : гр.София 1111, кв. Гео Милев , ул. „Елисавета 

Багряна” №20, тел. 02/9486 181, факс: 02/9486 194, office@registryagency.bg .   

2. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ : гр. София 1407, район Лозенец, бул. „Никола 

Вапцаров“ №53, сграда „Чаланджър“, ет. 4. 

 

Чл. 13. (1). Настоящият договор се състави в два еднообразни 

екземпляра - по един за всяка от страните. 

(2). Неразделна част от този договор са: 

1. Пълно описание и технически спецификации на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

2 Предложение за подновяване на техническа поддръжка по договор 

Oracle №5741265, включващ Условия за предоставяне на услуги по техническа 

поддръжка и Такси за услуги; 

3. Предложение за подновяване на техническа поддръжка по договор 

Oracle №8410097, включващ Условия за предоставяне на услуги по техническа 

поддръжка и Такси за услуги; 

4. Удостоверително писмо от „Оракъл Ийст Сентръл Юръп“ за 

изключителни права на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

 

ГАБРИЕЛА КОЗАРЕВА    ………………………… 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР   ……………….. 

 

 

 

…………………..…….. 

РАЙНА ДАВИДОВА 

ДИРЕКТОР НА Д-Я „ФСДУС”, а ди 
служител по чл. 13, ал. 3, т. 3 от ЗФУКПС 

Съгласували: Николай Генсузов, и.д. гл. секретар и директор на дирекция „ПОЧРД“ 

Кирил Симеонов, директор на дирекция „ИОТ“ 

Наталия Ковачка, началник-отдел „ФСО“ 

Евелина Георгиева, началник-отдел „ПОД“, дирекция „ПОЧРД“ 

Изготвил: Антония Георгиева, главен юрисконсулт в отдел „ПОД“ 

mailto:sibila.spasova@oracle.com
mailto:office@registryagency.bg

