
ДОГОВОР
№ 55/18.05.2020 год.

за „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична актуализация на 
софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси”, за нуждите на ЮИДП -

Сливен -  централно управление и тридесет и две териториални поделения”

Днес 18.05.2020 г. в гр.Сливен се сключи настоящия договор между:
1. Югоизточно държавно предприятие, ЕИК 201617654. със седалище и адрес на 

управление: гр. Сливен, ул. Орешак № 15А, представлявано от инж. ПЕЙЧО ВЪРБАНОВ -  
директор и Мария Русева -  главен счетоводител, наричан по-долу за краткост 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

и
2. „НЕК -  КУЛИШЕВ, ЛЕВИЧАРСКА” СД. ЕИК 831393043. със седалище и адрес: 

гр. София, 1303 обл. София. общ. Столична, р-н „Възраждане” ул. „Българска Морава" № 100. 
представлявано от Красимир ***** Кулишев и Елиана ****** Левичарска, с начин на 
представляване заедно и поотделно, наричано по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга 
страна

определен след проведена процедура събиране на оферти, чрез публикуване на обява за 
възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 187-189. във връзка с чл. 20. ал. 3. т. 2 от ЗОП. 
с Решение № РД -  10 - 108/24.03.2020 год. на директора на ЮИДП - Сливен и на основание чл. 
194, ал.1 предложение първо от ЗОП се сключи настоящия договор, с който страните се 
споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема за свое задължение, срещу 
заплащане, да извърши услугата: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и 
периодична актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси”, 
за нуждите на ЮИДП - Сливен -  централно управление и тридесет и две териториални 
поделения”, чрез изпълнение на следните дейности:
Z Актуализация на софтуер „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси” и прилежащите 

му модули, внедрен в ЮИДП - Сливен и неговите териториални поделения:
■S Оказване на системна помощ при месечното и тримесечно приключване, запознаване с 

новостите при работата със софтуера и пренасяне на счетоводната информация от 
различните модули в системата чрез технически носител в рамките на абонаментната 
поддръжка;

Z Периодично обновяване на счетоводния софтуер, вследствие на изменения в 
законодателството и друга нормативна уредба, в рамките на абонаментната поддръжка 
или при заявка от Ц,У и/или ТП на ЮИДП - Сливен в рамките на абонаментната 
поддръжка;

Z Инсталиране, обучение за работа и поддръжка на нови версии на софтуер „Работна 
заплата, хонорари и човешки ресурси”.

•Z Техническа поддръжка на продукта и на системата за управление на базата данни в това 
число и отстраняване на възникнали грешки и недостатъци от програмен характер за 
сметка на изпълнителя.

Z Диагностика на възникнали проблеми и системна помощ за отстраняването им. Оказване 
на помощ при отстраняване на проблемни ситуации качествено и в срок.

•S Архивиране на базата данни.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще извършва услугата, чрез абонаментна поддръжка и/или 
оказване на почасова системна помощ.



II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2. (1) Месечната цена на договора за ЦУ и за всяко ТП е: 120.00 (сто и двадесет) 
лева без ДДС. съответно годишната цена за ЦУ и за всяко ТП е: 1 440.00 (хиляда четиристотин 
и четиридесет) лева без ДДС.

Общата стойност на договора за ЦУ и ТП е в размер на 47 520.00 (четиридесет и седем 
хиляди петстотин и двадесет) лева без ДДС.

(2) Цената е в български лева, без включен ДДС и се формира като обща цена на 
извършените дейности по изпълнението на услугата. В цената са включени всички присъщи 
разходи, свързани с изпълнението на услугата, включително и транспорта до териториалните 
поделения.

Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предоставяната услуга на 
равни месечни вноски, след представяне на фактури за дължимата стойност, съгласно 
предложената оферта в срок до 10 /десет/ дни от представяне на издадена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ оригинална фактура за ЦУ и всяко ТП и текущи протоколи за месеца.

(2) Плащането на услугата се извършва от централно управление, респективно от 
съответното териториално поделение. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, представя всяка една фактура в 
централно управление на предприятието, респективно във всяко териториално поделение.

(3) Плащанията се извършват по банков път по сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както
следва:

б^Н1СЯ' * * 'Н ?Н ' Н * * * * *

град/клон/офис:
IBAN* ****************
BIC* **********

(4) Банковата сметка може да бъде променена писмено с уведомително писмо, което 
ще има обвързваща сила и за двете страни по договора.

Ш. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 4. Страните изпълняват задълженията си по настоящия договор за срок от 12 
месеца, считано от датата на сключване на настоящия договор.

Чл. 5. Място за изпълнение на договора -  съгласно списък приложение № 12 от 
документацията за провеждане на обществената поръчка, неразделна част от настоящия 
договор.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да извършва посочените в чл. 1, ал. 1 от настоящия договор дейности съобразно 

изискванията за качество на конкретния вид дейност;
2. да извършва работата лично /включително чрез свои специалисти/, като не се 

допуска възлагане изпълнението на поетите задължения на трети лица:
3. да оказва почасова системна помощ по предмета на договора, след направена заявка 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като в срок до 24 часа след получаване на заявката, изпрати свои 
компетентни представители за извършване на заявените дейности:

4. да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително на всяко едно териториално 
поделение списък с имената, длъжностите и съответните контакти на своите представители, 
оторизирани да извършват дейностите по услугата в съответния район.



Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право при точно изпълнение на услугата да получи 
уговореното възнаграждение в посочените срокове и условия.

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи услугата в срока и при условията договорени между страните.
2. да осъществява контрол по изпълнението относно качество, технически параметри и 

др. във всеки момент от изпълнението на договора, без с това да пречи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да плати уговорената цена съгласно размера и 
начина, посочени в чл. 2 и чл. 3 от настоящия договор и в съответствие с ценовото 
предложение (приложение № 9 от документацията) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ

Чл. 10. В случай на забава при изпълнение дейностите по услугата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0.5% (нула цяло и пет процента) от 
договорената между страните цена за всеки ден, но не повече от 10% (десет процента) от 
стойността на договора.

Чл. 11. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 12. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на договора;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено:
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената услуга:
4. при прекратяване юридическото лице на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ без правоприемство:
5. ако в резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора и извън 

правомощията на Възложителя, последният не е в състояние да изпълни своите финансови 
задължения с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати действието на договора чрез 5-дневно 
писмено предизвестие, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява задълженията си по договора.

VII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 13. Нито една от страните не носи отговорност за пълно или частично 
неизпълнение на своите задължения по настоящия договор, ако неизпълнението е възникнало 
вследствие на непреодолима сила: стихийни бедствия, военни действия, блокади, ембарго, 
земетресения, епидемии, правителствени актове и събития извън контрола на двете страни, 
възникнали след сключването на договора.

Чл. 14. Настъпването на такива обстоятелства се фиксира със съставянето на акт от 
компетентен държавен орган за отразяване действието на тези обстоятелства върху 
изпълнението на този договор, като срокът за писмено известяване за наличието на 
форсмажорни обстоятелства е до 3 (три) работни дни от настъпване на обстоятелството. 
Страната, която не извести насрещната страна за настъпилите форсмажорни обстоятелства в 
посочения срок. не може да се позовава на тях.

VIII. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл. 15. Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала й известна при или по повод изпълнението на



Приложение Ла 8

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С 
ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Подписаният: ЕЛИАНА ,tA- *̂* ЪоГ} ЛЕВИЧАРСКА
притежаващ/а лична карта № Ь^аюЬог’издадена на 29.09.2010г. от МВР -  гр. София, 
адрес: гр.София, сд, Ь4 bi>f? №6, представляващ НЕК-Кулишев,Левичарска СД в
качеството си на Управител със седалище и адрес на управление: гр. София, ул.Българска 
морава №100, тел./факс 02 9310256, вписано в търговския регистър с ЕИК 831393043

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана в електронната страница на Агенция по обществени 
поръчки Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена
поръчка но стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с импортен номер в РОП № ....................
с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и периодична 
актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки ресурси", за 
нуждите на ЮИДП - Сливен -  централно управление и тридесет и две териториални 
поделения”, и след като се запознах с условията за участие, съгласно утвърдената 
документация, приемам да изпълня поръчка, съгласно изискванията на Възложителя и 
правим следното предложение за изпълнение:

1. Потвърждаваме, че ще изпълним настоящата поръчка, в съответствие с 
изискванията на Възложителя при точно спазване на изискванията, заложени в условията 
за участие, техническата спецификация и образците приложени към нея, като заявяваме, 
че предлаганите програмни продукти, са съвместими за работа с програмен продукт 
„РИВАЛ“.

2. Заявяваме, че сме съгласни да оказваме почасова системна помощ по предмета 
на договора в срок до 24 (двадесет и четири) часа, след подадена заявка от Възложителя.

3. Срок на валидност на офертата: Заявявам, че се считам обвързан от условията, 
задълженията и отговорностите, поети с направената от мен оферта и приложенията към 
нея, представляващи нейно съдържание за срок 60 (шестдесет) календарни дни от 
крайния срок за получаване на офертите.

ЕЛИАНА ЛЕВИЧАРСКА, Управител 5-Б <т

Дата: 30.03.2020г. (■



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаният: ЕЛИАНА У 1ЕВИЧАРСКА,
с ЕГН СА* от®притежаваща лична карта tAr , издадена на

29.09.2010 г. от МВР -  гр. София, адрес: гр.София, ^  b t  У» 6,
представляващ НЕК-Кулишев,Левичарска СД в качеството си на Управител със 
седалище и адрес на управление: гр.София, ул.Българска морава №100. тел./факс 02/ 
9310256, вписано в търговския регистър с ЕИК 831393043

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Във връзка с публикувана в електронната страница на Агенция по обществени 

поръчки Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена 
поръчка но стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с импортен номер в РОП №
........................... с предмет: „Абонаментно обслужване, техническа поддръжка и
периодична актуализация на софтуер RZWIN „Работна заплата, хонорари и човешки 
ресурси”, за нуждите на ЮИДП - Сливен -  централно управление и тридесет и две 
териториални поделения”, с настоящата ценова оферта:

1. Потвърждаваме, че сме се запознали с всички условия за изпълнение на 
поръчката произтичащи от местоположението, организационните и техническите 
изисквания на Възложителя посочени в Техническата спецификация и условията на 
договора.

2. В предложената цена сме включили всички разходи за изпълнение на поръчката 
в съответствие с посочените изисквания, както и всякакви други изисквания в 
нормативната уредба, които са задължителни за спазване при изпълнение на поръчката.

3. Предлагаме да изпълним поръчката в сроковете и по начина, посочени в 
„Техническата спецификация” и проекта на договор, за следната цена:

Приложение № 11

Предлагана Предлагана обща
единична цена за месечна цена за Предлагана обща цена за

№ абонаментно абонаментно 12 месеца за
по месечно месечно абонаментно месечно
ред обслужване в лв., обслужване за 1 ТП обслужване за ЦУ и 32

без ДДС за ЦУ 
на ЮИДП

(едно ДЛС/ДГС) 
лв., без ДДС.

ТП в лв., без ДДС.

1 120 120 47520
общата предлагана цена за целия срок за изпълнение на поръчката е: 47520 (четиридесет 
и седем хиляди, петстотин и двадесет) лева без ДДС.
3. Срок на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния 
срок за подаване на офертите.

Предложените цени са в лева без включен ДДС.

Подпис и печат: 2) 4. о-уГ)
ЕЛИАНА ЛЕВИЧАРСКА. Управител,

,-п

и , г

Дата: 30.03.2020г.



С П И С Ь К на административните адреси 
на административните адреси на териториалните поделения, попадащи в 

териториалния обхват на ЮИДП - гр. Сливен, за които ще се изпълнява услугата

№ ЮИДП ДП СЛИВЕН
тп дгс/длс...

ЕИК АДРЕС

1. ДГС ЦАРЕВО 2016176540241 гр. Царево, ул. "Хан Аспарух" № 
25

2. дгс кости 2016176540310 с. Кости. общ. Царево, обл. Бургас

3. ДГС МАЛКО 
ТЪРНОВО

2016176540099 гр. Малко Търново, ул. "Никола 
Вапцаров" № 8

4, ДГС ново 
ПАНИЧАРЕВО

2016176540275 с. Ново Паничарево. ПК 8152. 
обл.Бургас

5, ДГС СРЕДЕЦ 2016176540306 гр.Средец, п.к 8300, ул.’’Васил 
Коларов” № 92

6. ДГС БУРГАС 2016176540031 гр.Бургас, п.к 8000, ул.”Иван 
Шишман” №8

7. ДГС АЙТОС 2016176540134 гр. Айтос, ул."Хаджи Димитър" № 
9

8. ДГС КАРНОБАТ 2016176540260 гр. Карнобат, обл. Бургас
9. ДГС ЗВЕЗДЕЦ 2016176540115 с. Звездец, п.к. 8170. ул. „Петрова 

нива” № 7, общ. Малко Търново, 
обл. Бургас

10. ДЛС РОПОТАМО 2016176540222 гр. Бургас, ж.к. Изгрев
11. ДЛС

ГРАМАТИКОВО
2016176540203 с. Граматиково, п.к 8166

12. ДЛС НЕСЕБЪР 2016176540172 гр.Несебър 8230. ул.Дюни 21
13. ДГС СЛИВЕН 2016176540050 гр. Сливен 8800, ул. "Орешак" № 

15А
14. ДГС ТИЧА 2016176540100 с.Тича Общ.Котел
15. ДГС СТАРА РЕКА 2016176540065 с.Стара река. ПК 8841. ул. Съби 

Димитров № 1
16. ДГС ТВЪРДИЦА 2016176540084 гр. Твърдица. ПК 8890, ул. Балкан 

№29
17. ДГС НОВА ЗАГОРА 2016176540218 гр. Нова Загора, ПК 8900. ул. 

Петко Енев № 73
18. ДГС ЕЛХОВО 2016176540070 8700 Гр.Елхово, ул.”Сан Стефано” 

№ 13
19. ДГС КОТЕЛ 2016176540153 гр. Котел, ПК 8970, ул. 

Проф.Павлов № 57
20. ДГС ТУНДЖА 2016176540294 гр. Ямбол, ул. "В. Карагьозов" 11

21. ДЛС ТОПОЛОВГРАД 2016176540285 гр. Тополовград. 
ул.”Ал.Стамболийски” №17

22. ДГС КАЗАНЛЪК 2016176540149 гр. Казанлък, бул. 
"Освобождение" № 19

23. ДГС ГУРКОВО 2016176540237 гр. Гурково 6199. ул. „Прохода” 
№ 1

24. ДГС МЪГЛИЖ 2016176540168 Гр. Мъглиж, пя. ’’Трети Март” 24

25. ДГС СТАРА ЗАГОРА 2016176540191 гр,Стара Загора, ул.” 12-ти пехотен 
полк” 22

26. ДГС ЧИРПАН 2016176540187 гр.Чирпан, ПК 6200, ул. Пейо 
Яворов № 18

27. ДЛС МАЗАЛАТ 2016176540122 с. Горно Сахране. п.к 6151, ул. 
„Опълченска” № 1 А, Общ. Павел 
баня, Обл. Стара Загора



28. ДГС ИВАЙЛОВГРАД 2016176540046 гр.Ивайловград, ул. “Св.Св.Кирил 
и Методий” № 14

29. ДГС СВИЛЕНГРАД 2016176540027 гр.Свиленград, Ул.Цар Симеон 
Велики № 42

30. ДГС ХАСКОВО 2016176540012 гр.Хасково, п.к. 6300, 
бул ”Г.С.Раковски”№6

31. ДГС МАДЖАРОВО 2016176540338 гр. Маджарово, ул. „Петър 
Ангелов” № 7А П.К. 6480

32. ДГС к и п и л о в о 2016176540344 общ. Котел. обл. Сливен, с. 
Кипилово, ул. Васил Левски № 58

33. ЦЕНТРАЛНО
УПРАВЛЕНИЕ

201617654 гр. Сливен 8800. ул. "Орешак" № 
15А


