
ДОГОВОР ЗА УСЛУГА

wg Р . 2017 г.

Днес, 4 ^  ^ 2017 г., в град София Министерството на земеделието

и храните (МЗХ), представлявано от проф. д-р Христо Бозуков -  министър на 

земеделието и храните, и от Капка Алексиева -  началник на отдел „Счетоводство" в 

дирекция „Финансово управление" на МЗХ, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 

„ЕСРИ-България" ООД, регистрирано и вписано в Търговския регистър, със седалище 

и адрес на управление: гр. София, ул. „Никола Вапцаров” № 35, ЕИК 831747245, 

представлявано от Евгения Ковачева Караджова-Иванова, в качеството й на 

управител, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, на основание чл. 112 от 

Закона за обществените поръчки и Решение № РД 52-7/10.02.2017

г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се договориха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши услуга с 

предмет: „Разработване и внедряване в експлоатация на интегрирана 

информационна компютърна система на отдел „Агростатистика", (вкл. 

лицензни) по проект „Структура на земеделските стопанства през 2016 г.",

съгласно Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (Приложение № 11), 

техническото предложение (Приложение № 3) и ценовото предложение (Приложение 

№ 7) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, подадени в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка по реда на Закона за обществените поръчки -  неразделна част от договора.

II. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.2. (1) Срок за изпълнение -  105 (сто и пет) календарни дни от датата 

на подписване на договора.

(2) Сроковете за приключване на основните фази на проекта са, както 

следва:

1. Системен проект -  до 21 (двадесет и един) календарни дни от сключване на 

договора.

2. Разработка, тестове и обучение, внедряване в пилотна експлоатация на 

модула „е-Анкета", провеждане на интегрирани тестове на системата, приемателни 

тестове преди пускане в реална експлоатация:

а/ Подсистема 1 -  структура на земеделските стопанства през 2016 година, със 

срок на изпълнение до 77 (седемдесет и седем) календарни дни от сключване на 

договора.

б/ Подсистеми от 2 до 9 със срок на изпълнение до 84 (осемдесет и четири) 

календарни дни от сключване на договора.

в/ Подсистеми от 10 до 18 и окончателно приключване на подсистема 1 със срок 

на изпълнение до 84 (осемдесет и четири) календарни дни от сключване на договора.
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г/ Обучение до 14 (четиринадесет) календарни дни след приключване на 

разработката и тестовете на подсистема 1 в частта за 2016 г. за около 100 експерти 

и съответно до 14 (четиринадесет) календарни дни след приключване на 

разработването и тестването на подсистеми от 2 до 9 и на подсистеми от 10 до 18 

отделно обучение за 17 експерти от МЗХ. За работа с ГИС се провежда обучение на 4 

експерти от МЗХ.

3. Инсталация и внедряване -  включва се разработка на документация и 

тестове за максимално натоварване, back-up, срив и възстановяване със срок на 

-^^^ о^Ьяълнение до 105 календарни дни от сключване на договора.

(3) Гаранционна поддръжка на системата 3 (три) години, считано от датата 

|талация и внедряване съгласно Техническата спецификация, 

ч е  S O  III. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.З . (1) При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранцията 

jfex  fr^ga изпълнение в размер на 5% (пет на сто) от възнаграждението по чл. 9 без ДДС, в 

Ф  размер на 13 250 лева (тринадесет хиляди двеста и петдесет).

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение по следния ред:

1. 90% от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 11 925 лв. 

(единадесет хиляди деветстотин двадесет и пет), се освобождава в срок до 2 (два) 

месеца, след изпълнението на фаза 3 -  инсталация и внедряване, от т. 9.1 „План за 

изграждане на системата" от Техническата спецификация, ако изпълнението на 

поръчката е прието без забележки.

2. 10% от гаранцията за изпълнение на договора, в размер на 1 325 (хиляда 

триста двадесет и пет) лева, се освобождава в срок до 2 (два) месеца след 

изтичането на гаранционната поддръжка на системата, ако изпълнението е прието 

без забележки.

Чл.4. (1) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи банкова

ф  гаранция/застраховка, тя трябва да бъде със срок на валидност, както следва:

1. 90% от гаранцията за изпълнение, в размер на 11 925 лв. (единадесет

хиляди деветстотин двадесет и пет), -  2 (два) месеца, след изпълнението на фаза 3

от т. 9.1 „План за изграждане на системата" от Техническата спецификация.

2. 10% от гаранция за изпълнение, в размер на 1 325 (хиляда триста

десет и пет) лева, 2 (два) месеца след изтичането на гаранционната поддръжка 

истемата.

Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията, ако в процеса на изпълнение на 

^договора възникне спор между страните, отнесен за решаване от компетентния съд.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖ ЕНИЯ НА СТРАНИТЕ  

Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права и задължения:
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1. да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за хода на работата по 

изпълнение на услугата;

2. да осъществява контрол по изпълнението на договора чрез Главна дирекция 

„Земеделие и регионална политика" на МЗХ във всеки момент от изпълнението на 

договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Приемането на различните етапи и 

фази по изпълнението на договора се осъществява от експертна комисия, назначена 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

3. да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ завършената услуга, изпълнена качествено и в

срок;

4. да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ преработка, доработка или да откаже приемането 

нзулвлугата, ако не отговаря на изискванията на Техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, неразделна част от този договор;

’ /° Ц  5. да придобие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички авторски права, вкл. правото за 
/ * / /

.. г^^^фжраждане и преработване на софтуерния продукт, предмет на поръчката. 

jsss-"изходният (source) код, инсталационният пакет на програмния продукт, всички 

допълнителни модификации на софтуерния продукт, всички закупени лицензи на 

софтуерни продукти на името на МЗХ и авторските права стават собственост на 

Възложителя и се предоставят на оптични носители (CD/DVD), за което се подписват 

съответните приемателно-предавателни протоколи;

6. да заплати договореното възнаграждение по реда и условията на чл. 9-10. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права и задължения:

1. да изпълни услугата качествено в съответствие с договорените изисквания и 

да я предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок;

2. да отстранява за своя сметка допуснатите грешки и направени пропуски, 

констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да реализира незначителни 

доработки и/или изменения в системата, произтичащи от промени в нормативната 

уредба или по искане на Възложителя (под незначителни доработки се разбират 

такива, които изискват до 1 (един) човекомесец работа общо в рамките на проекта).

3. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за хода на работата по 

изпълнение на услугата, както и да му осигурява възможност за осъществяване на

'1- j^°t^P0/1 чРез Главна дирекция „Земеделие и регионална политика" (ГДЗРП) по 

а /и зви нени ето  относно качество и др. във всеки момент от изпълнението на договора. 

'!я ’̂ \1т\уг да не предоставя на физически и юридически лица документи и информация,

сбързам|и с изпълнението на услугата, без писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
У&-

/5. да представи валидна гаранция за изпълнение в размер на 5% (пет на сто)
Г й  'X -< а /у
~г.о**фъзнаграждението посочено в чл. 9 на този договор, по начина, описан в чл. 3 и 

4 от този договор;



V. ПРИЕМАНЕ

Чл.8. (1) Първият междинен доклад по чл. 7, т. 9 от този договор, придружен 

от фактура и останалите изискуеми по Техническата спецификация документи, се 

предават с двустранен приемо-предавателен протокол, подписан от представители 

на ГДЗРП за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока 

по чл. 2, ал. 2, т. 2, б."а", като в същия ден се регистрират в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(2) Вторият междинен доклад по чл. 7, т. 10 от този договор и останалите 

изир^уеми по Техническата спецификация документи се предават с двустранен 

приф^гпредавателен протокол, подписан от представители на ГДЗРП за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 

2, т. б."б", като в същия ден се регистрират в деловодната система на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(3) Окончателен доклад по чл. 7, т. 11 от този договор, придружен от 

фактура и останалите изискуеми по Техническата спецификация документи, се 

предават с приемо-предавателен протокол, подписан от представители на ГДЗРП за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до 5 (пет) работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 

2, т. 3, като в същия ден се регистрират в деловодната система на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

цялостното изпълнение на услугата възнаграждение в размер на 265 000 

(двеста шестдесет и пет хиляди) лева без ДДС, ДДС е в размер на 53 000 

(петдесет и три хиляди) лева или общо 318 000 (триста и осемнадесет хиляди) 

лева с включен ДДС. Чл.10. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплати

възнаграждението по чл. 9 от този договор на три части чрез банков превод 

по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва:

1. авансово плащане -  20 % от общата стойност на договора ще бъде 

заплатена в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на този договор. 

Плащането се осъществява след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална 

фактура.

2. междинно плащане -  30% след разработване на Подсистема 1- 

стрфйгура на земеделските стопанства през 2016 година, в срок до 30 (тридесет) 

календарни дни от подписване на приемателно-предавателния протокол съгласно 

чл /  8, ал. 1. Плащането се осъществява след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

оригинална фактура.

3. окончателно плащане -  сумата по договора с приспадане на изплатените 

суми по чл. 10, ал. 1, т. 1 и 2 ще бъде заплатена в срок до 30 (тридесет) календарни 

дни, след подписване на приемо-предавателен протокол по чл. 8, ал. 3. Плащането 

се осъществява след представяне от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на оригинална фактура.

5/8



6. да осигури гаранционна поддръжка на системата за 3 (три) години, считано 

от датата на приемане без забележки на изпълнението на фаза 3 от т. 9.1 „План за 

изграждане на системата" от Техническата спецификация;

7. да представи в срок до 2 (два) работни дни от сключване на договора 

актуализиран работен план и времеви график за периода на изпълнение на услугата.

8. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички авторски права, вкл. правото за 

надграждане и преработване на софтуерния продукт, предмет на поръчката.

.•Изходният (source) код, инсталационният пакет на програмния продукт, всички
 . -“'iy 'V
\  f  'Допълнителни модификации на софтуерния продукт, всички закупени лицензи на

■1 \ 0 \
ни продукти на името на МЗХ и авторските права стават собственост на 

ЕТЬЗЛШКИТЕЛЯ и се предоставят на оптични носители (CD/DVD), за което се подписват 

ните приемателно-предавателни протоколи. Предоставената информация
, , '<■> ■'/

а/.3ряб,ва Да бъде в обхват, достатъчен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да може самостоятелно да 

използва, развива и администрира софтуера и базите данни, както и да разработва 

| отчети или други приложения, използвайки съществуващите бази данни (съгласно 

Техническата спецификация);

9. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ първи междинен доклад за 

изпълнението на поръчката, който касае изпълнението на ЕТАП 1 съгласно

Техническата спецификация. Този доклад се изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 2, т. 2, б."а";

10. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ втори междинен доклад за 

изпълнението на поръчката, който касае изпълнението на ЕТАП 2 съгласно

Техническата спецификация. Този доклад се изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 2, т. 2, б."б";

11. да изготви и представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ окончателен доклад за

изпълнението на поръчката, който касае изпълнението на фаза 3 съгласно

Техническата спецификация. Този доклад се изготвя и представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 

срок до 5 работни дни след изтичането на срока по чл. 2, ал. 2, т. 3;

12. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пълна техническа и потребителска 

информация с цел ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да може самостоятелно да ползва, развива и

/  администрира софтуера и базите данни, както и да генерира отчети от тях;

т Д  13. при идентифициране на липси и непълноти в документацията и софтуера, 

7\ко^ад| ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е предал на ВЗЪЛОЖИТЕЛЯ в хода на изпълнение на договора, 

>  .ИЗЯ/рЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстрани тези липси и непълноти в минимален срок и за 

Ъ---Т'\свбя сметка;

14. да получи уговореното възнаграждение по реда и условията на чл. 9 и 10.

15. да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата 

му подизпълнители в срок до 5 (пет) дни от сключване на настоящия договор и да 

предостави оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
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(2) Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:

Банка: ТБ Уникредит Булбанк АД клон София, бул. „Черни връх" №100

Банкова сметка: IBAN BG18UNCR76301078369868

Банков код: BIC UNCRBGSF

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл.11. (1) При забавено изпълнение на услугата по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5 % от договореното 

възнаграждение с ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 10%.

(2) При виновно неизпълнение на договорно задължение извън случаите по ал. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% от 

д<$>|овореното възнаграждение с ДДС.

Чл.12. Изплащането на неустойки и обезщетения по този договор не лишава 

изправната страна по договора от право да търси обезщетение за вреди и пропуснати 

ползи по общия ред.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. Договорът се прекратява:

1. с изпълнението на всички задължения на страните по него;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;

3. с развалянето му по реда на чл. 87 от Закона за задълженията и договорите;

4. с изтичането на уговорения краен срок.

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора едностранно, с писмено 

уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестителен срок, ако в хода на 

изпълнението стане явно, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ просрочва изпълнението на 

задълженията си или не извършва услугата с нужното качество. В този случай на 

заплащане подлежат само тези работи, които са извършени качествено и могат да 

бъдат полезни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора с писмено уведомяване на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без предизвестителен срок, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В 

тези случаи той заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактически извършената работа по реда 

на ч х̂ 9 и 10, като му дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяване на 

договеда.

" НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

1л.16. Непреодолима сила е всяка непредвидима изключителна ситуация или 

събитие, което е извън контрола на страните и не позволява на една от тях да изпълни 

задълженията си по договора, възникването му не може да се отдаде на грешка или 

небрежност от тяхна страна (или от страна на техните изпълнители, представители 

или служители) и не може да се преодолее при полагане на дължимата грижа.
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Чл.17. (1) Непреодолимата сила не представлява недостатъци в разработката 

или материалите или закъснения в предоставянето им, трудови спорове, стачки или 

финансови затруднения. Страните не отговарят за нарушение на задълженията си по 

договора, ако не са в състояние да ги изпълняват поради възникване на непреодолима 

сила.

(2) Без да се засягат разпоредбите на раздел VIII „Прекратяване на договора", 

страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да уведоми незабавно другата 

страна за възникването на извънредно обстоятелство, като посочи характера, 

вер та продължителност и предвидимите последици от възникването му, както и

да г риеме всички необходими мерки за ограничаване до минимум на възможните

вре, оследици.

неп >лимата сила, е длъжна да представи в най-кратки срокове и сертификат за 

непреодолима сила, издаден от Българската търговско-промишлена палата, или да 

докаже наличието й с други релевантни документи и доказателства.

(4) След отпадане на обстоятелствата от извънреден характер, които се 

определят като непреодолима сила, страната, която е дала известието по ал. 2, в 

седемдневен срок с писмено предизвестие уведомява другата страна за 

възобновяване на изпълнението на договора.

(5) Ако след изтичане на срока по ал. 4, страната, която е дала известието по 

ал. 2, не даде известие за възобновяване на изпълнението по договора, втората 

страна писмено с известие уведомява, че са налице основанията за възобновяване на 

изпълнението и иска от първата страна да даде известие за възобновяване на 

изпълнението, като определя и срок за това, който не може да е по-кратък от седем 

дни.

(6) Ако и след изтичане на срока, определен в известието по ал. 5, страната, 

която е дала известието по ал. 2, не възобнови изпълнението на договора, изправната 

страна има право да прекрати договора.

X. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.18. Неразделна част от настоящия договор са:

1. Техническа спецификация (Приложение № 11) от документацията на 

В Ъ З И Т Е Л Я ;

2. техническо предложение (Приложение № 3) и приложенията към нея от 

офе а на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

ш )  Страната, изпълнението на чието задължение е възпрепятствано от

3. ценово предложение (Приложение № 7) и хонорар сметка от офертата на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

4. гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността по договора без

ДДС;
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Д-Р ХРИСТО БрЗУКО

Ф Д Е Л

АЛЕК

Чл.19. Всички спорни въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 

прекратяването на този договор са подсъдни на съответния по степен съд в гр.

София.

Чл.20. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и Търговския закон.

Договорът се състави в 3 еднообразни екземпляра -  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

МИНИСТЪР:

П

НАЧАЛНИК Н 

„СЧЕТО

КАПКА

ЗА ИЗПЪЛН 

УПРАВИТЕЛ

ЕВГЕНИЯ КАРАДЖ ОВА-ИВАНОВА
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