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

1. МИНИСТЕРСТВО НА ЕНЕРГЕТИКАТА, с адрес гр.София, ул. „Триадица" 

№ 8, ЕИК 176789460, представлявано от Жечо Станков, заместник-министър на 

енергетикта, упълномощен със Заповед № Е-РД-16-217/19.05.2015 г. на 

Министъра на енергетиката и Мариела Милева, директор на дирекция „Финанси 

и управление на собствеността, наричано по-долу „ В Ъ З Л О Ж И Т Е Л " от една 

страна, 

И 

2."ЕСРИ-БЪЛГАРИЯ" ООД, с адрес на управление: гр. София, бул. „Ал. 

Стамболийски" № 62, ЕИК 831747245,представлявано от Евгения Кочева Караджова-

Иванова, в качеството и на управител, наричано по-долу „ И З П Ъ Л Н И Т Е Л " , от друга 

страна 

На основание чл. 41, във връзка с чл. 92а, ал. 7 от Закона за обществените 

поръчки и въз основа на Решение № Е-РД - от 17.12.2015 год. за 

определяне на изпълнител, сключиха настоящия договор за следното: 

I . Предмет на договора 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши „Абонаментна 

поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция 

"Природни ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката 

инсталирани при възложителя както следва: 

Днес, 

№ Описание Брой лицензи 

1 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (Arclnfo 10.2 
Concurrent) 

2 

2 
ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License (ArcEditor 10.2 

Concurrent) 1 

3 
ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use (ArcView 10.2 Concurrent 

(3+1)) 
4 

4 ArcGIS for Desktop Basic Single Use (ArcView 10.2 Single Use) 1 

5 
ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License (ArcGis 

10.2 Spatial Analyst Concurrent) 2 

6 
ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License ( ArcGis 3D 

Analyst 10.2 Concurrent) A 1 
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7 ArcGIS Geostatisticai Analyst for Desktop Concurrent Use License 
(ArcGis Geostatisticai Analyst 10.2 Concurrent) 

1 

8 Програма на трансформиране на координатни системи (Layer 
Transformer) 1 

Абонаментната поддръжка включва: 
- Обновяване на софтуерните продукти в срок до 60 /шестдесет/ календарни 

дни след излизане на нова версия; 
- Предоставяне на „пачове" за решаване на специфични проблеми в срок до 

10 /десет/ календарни дни след излизане на съответния нов „пачи; 
- Решаване на технически проблеми по инсталиране, преинсталиране и 

настройване на софтуера; 

- Отстраняване на проблеми възникнали при експлоатацията на софтуерните 
продукти. При получена заявка за проблем - време на реакция в рамките на 48 
(четиридесет и осем) часа от получаване на заявката. 

- Осигуряване на обучение на всички потребители посочени от Възложителя 
след инсталирането на нова версия на продуктите. 

I I . Цени, начин на плащане и срок за изпълнение на договора 

2.1. Цената на настоящия договор е 64 950 лв. (шестдесет и четири хиляди 
деветстотин и петдесет лева) без ДДС или 77 940 лв. (седемдесет и седем хиляди 
деветстотин и четиридесет лева) с ДДС, съгласно Ценовата оферта - Приложение 2, 
неразделна част от Договора, 
2.2. Цената включва изпълнение в пълен обем на всички дейности, описани в т.1,1. 

2.3. Плащането се извършва на 2 части както следва: 

- 50 % аванс в размер на 38 970 лв. (тридесет и осем хиляди деветстотин и 
седемдесет лева) с ДДС до 5 работни дни след подписване на договора и 
издадена оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

- 50% от стойността на договора или 38 970 лв. (тридесет и осем хиляди 
деветстотин и седемдесет лева) с ДДС до 30 календарни дни след изтичането 
на 12 (дванадесет) месеца от сключването на настоящия договор срещу 
представяне на оригинална фактура и при подписан от страните Приемо-
предавателен протокол за приемане на извършената дейност за съответния 
период; 

2.4. Плащането се извършва по банков път по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова 
сметка. 

2.5. Срокът за изпълнение на договора е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от 

датата на подписване на настоящия договор. / 

I I I . Права и задължения на Изпълнителя А/ х 
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3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършваните дейности, в 
размер и при начин на плащане, определени в настоящия договор и приложенията 
към него. 
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на изпълнението 
при своевременно и точно изпълнение в количествено и качествено отношение; 
3.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълни точно, качествено и в срок задълженията 
си по договора и приложенията към него. 
3.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, друг 
представител на ръководството или служителя по сигурността на информацията, 
когато констатира и/или забележи нарушения и/или нередности, които могат да 
застрашат сигурността на информационните активи в Министерството на 
енергетиката. 

3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейностите описани в т. 1.1, чрез лицата 
, сл. тел: 02/806 59 69, моб. тел. 0888 625 288 в 

рамките на работното време (от 9.00 до 17.30 ч.), с изключение на почивните и 
официалните празнични дни. 
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва времето за реакция при проблеми със 
софтуерните продукти, съгласно Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - до 48 
(четиридесет и осем) часа от получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, чрез 
изпращане по факс 02/962 63 65 и/или на имейл адрес support@esribuiqaria.com 

IV. Права и задължения на Възложителя 
4.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи пълно и точно изпълнение на поръчката в 
количествено, качествено отношение и в уговорените срокове, фиксирани в 
договора и приложенията към него. 
4.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да провери изпълнението на дейностите и ако не 
бъдат установени несъответствия, след изпълнението им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да 
подпише Приемо-предавателен протокол (ППП). В случай на установени неточности, 
както и при несъответствия, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да не подпише ППП и да 
иска тяхното отстраняване. 
4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати за услугите в срока и по цени, 
определени в т. 2.3 от настоящия договор. 
4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи услугите в срок и при спазване на 
процедурата, дефинирана в текстовете на раздел V, да ги прегледа и рекламира при 
наличие на несъответствия. 

4.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигурява на изпълнителя необходимия за 
нуждите на абонаментната поддръжката достъп до устройствата, на които са 
инсталирани софтуерните продукти, както и да предоставя цялата информация и 
съдействие, които са необходими на изпълнителя при и във връзка с изпълнение на 
задълженията му по този договор. 
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V. Място на изпълнение на дейностите по договора. Комуникации 
5.1. Местоизпълнението на предмета на договора е Министерство на енергетиката, 
Дирекция „Природни ресурси и концесии", гр. София, 1000, ул. "Триадица" 8. 
5.2. Приемането и предаването на резултатите от изпълнението на дейностите по 
настоящия договор се извършва от упълномощените представители на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
5.3.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упълномощава като лице за комуникация по този договор с 
права да подписва Приемо-предавателните протоколи 

• - държавен експерт в дирекция ИКО, телефон: 02 

9263114, 

5.3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ упълномощава като лице за комуникация по този договор с 
права да подписва Приемо-предавателните протоколи 

• С - Мениджър клиенти, 02/8065963, 

VI. Гаранции за изпълнение. Неустойки и санкции 
6.1.1. При сключване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи 
документ за гаранция за изпълнение на договора - парична или безусловна и 
неотменима банкова гаранция в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС. 

6.1.2. Гаранцията за изпълнение се освобождава в срок от 10 (десет) работни дни 
след окончателно изпълнение на договора. 

6.1.3. Гаранцията за изпълнение се задържа при забавено, лошо и при пълно 
неизпълнение на възложеното, както и при прекратяване на договора по т. 7.1.2 от 
договора. 
6.1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихва върху нея. 
6.2. При забава от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши определените дейности той 
дължи неустойка в размер на 0.5% /нула цяло и пет десети процента/ от стойността 
на договора за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % /двадесет процента/ от 
същата. 

V I I . Разваляне и прекратяване на договора 

7.1.1. Настоящият договор се прекратява при окончателното изпълнение на услугите 

предмет на договора и подписване на двустранен приемно-предавателен протокол. 

7.1.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, запазвайки правото си за други съдебни претенции за 

неизпълнение на договора, може да развали този договор след изпращане на 

писмено уведомление за неизпълнение, при всеки един от следните случаи: 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някоя или всички услуги в рамките на 

определеното време, указано в договора; /) 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни друго(и) задължение(я^о^договора. 
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7.2.1. Този договор може да бъде прекратен: 
7.2.2. От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 14 дневно писмено предизвестие. В този 
случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да обезщети ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички извършени 
и доказани разходи във връзка с изпълнение на договора, извършени до момента на 
прекратяването му. 
7.2.3. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в несъстоятелност или ликвидация, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора по всяко време с писмено уведомление 
до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
7.3. Страните се освобождават от отговорност за частично или пълно неизпълнение 
на задълженията по настоящия договор, ако това се явява следствие от появата на 
форсмажорни обстоятелства като: пожар, земетресение, наводнение и други 
събития, представляващи „непреодолима сила" по смисъла на Закона за 
обществените поръчки и Търговския закон и ако тези обстоятелства непосредствено 
са повлияли на изпълнението на настоящия договор. 

V I I I . Заключителни разпоредби 
8.1. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява 
информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнение на 
този договор. 
8.2. Нищожността на някоя клауза от договора не води до нищожност на друга 
клауза или на договора като цяло. 
8.3.1. Страните по този договор следва да отправят всички съобщения и 
уведомления помежду си само в писмена форма. 
8.3.2. Писмената форма се смята за спазена и когато те са отправени по факс, 
електронна поща или друго техническо средство, което изключва възможността за 
неточно възпроизвеждане на изявлението. 
8.4. Този Договор може да бъде изменен или допълнен от страните единствено при 
условията на чл. 43 от Закона а обществените поръчки, с Допълнително 
споразумение, изразено в писмена форма. 
8.5.1. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на този 
договор, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 
8.5.2. Когато постигането на съгласие се окаже невъзможно, страните ще отнесат 
спора пред компетентния съд. 
8.6. За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото законодателство на Република България. 
8.7. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

Този договор се състави, подписа и подпечата в 3 (три) еднообразни 
екземпляра, от които два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Неразделна част от настоящия договор са следните приложения: 
1. Техническо задание на Възложителя; / / 
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2. Окончателна оферта на Изпълнителя; 

3. Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ: ' 
/ / 

/• / 

ЖечоСтанков Евг^^5ККарадж<>ва-^ванова 

/ / • /, 

Заместник-министър Управител 
на енергетиката ката 

/ ) 

¥ \ 

Мариела Милева 

Директор на дирекция ФУС 
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Приложение 4 

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на софтуерни 
продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерство на 

енергетиката" 

1. ПРЕДМЕТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ 

Предмет на техническото задание са изискванията на Възложителя по отношение на обществена 
поръчка с предмет „Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на 
дирекция "Природни ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката 

2. ОБХВАТ НА ТЕХНИЧЕСКОТО ЗАДАНИЕ 

Настоящото задание обхваща осигуряване на абонаментна поддръжка за следните софтуерни 
продукти: 

№ Описание 
Брой 

лицензи 

1 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (Arclnf o 10.2 
Concurrent) 2 

2 ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License (ArcEditor 
10.2 Concurrent) 1 

3 ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use (ArcView 10.2 
Concurrent (3+1)) 4 

4 ArcGIS for Desktop Basic Single Use (ArcView 10.2 Single Use) 1 

5 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License (ArcGis 
10.2 Spatial Analyst Concurrent) 2 

6 ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License ( ArcGis 3D 
Analyst 10.2 Concurrent) 1 

7 ArcGIS Geostatistical Analyst for Desktop Concurrent Use License 
(ArcGis Geostatistical Analyst 10.2 Concurrent) 1 

8 Програма на трансформиране на координатни системи (Layer 
Transformer) 1 

Абонаментната поддръжка включва: 



- Обновяване на софтуерните продукти в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след излизане на 
нова версия; 

- Предоставяне на „пачове" за решаване на специфични проблеми в срок до 10 /десет/ 
календарни дни след излизане на съответния нов „пач"; 

- Решаване на технически проблеми по инсталиране, преинсталиране и настройване на софтуера; 

- Отстраняване на проблеми възникнали при експлоатацията на софтуерните продукти. При 
получена заявка за проблем - време на реакция в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от 
получаване на заявката; 

- Осигуряване на обучение на всички потребители посочени от Възложителя след инсталирането 
на нова версия на продуктите. 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Изпълнителят трябва да отговаря на следните изисквания: 

Да разполага с екип от минимум 2 (двама) експерти, които ще бъдат отговорни за изпълнение на 
поръчката и които да притежават сертификати за работа с продуктите от фамилията ЕСРИ. 



Приложение 2 

ДО 
МИНИСТЕРСТВО НА 
ЕНЕРГЕТИКАТА 

ОКОНЧАТЕЛНА ОФЕРТА 

от Евгения Кочева Караджова-Иванова 

{име, презиме, фамилия) 

представител на "ЕСРИ-България" ООД 

{наименование па участника) 

831747245 

{идентификационни данни/ЕИК,) 

гр. София, бул. „Ал. Стамболийски" № 62 

{адрес па управление) 

След запознаване с условията за участие в процедура на договаряне без обявление с предмет 
„Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекция "Природни 
ресурси и концесии" към Министерство на енергетиката'' долуподписаният, в качеството ми на 
представител на 

"ЕСРИ-България" ООД 

(наименование на участника) 

Предлагам следната първоначална оферта, както следва: 

I. Техническо предложение 
(представя се в свободен текст, съобразно изискванията, посочени в Техническото 

задание): 
Съгласно изискванията, посочени в Техническото задание, предлагаме абонаментна поддръжка за 
следните софтуерни продукти: 

№ Описание 
Брой 

лицензи 

1 ArcGIS for Desktop Advanced Concurrent Use License (Arclnfo 10.2 
Concurrent) 2 

2 ArcGIS for Desktop Standard Concurrent Use License (ArcEditor 
10.2 Concurrent) 1 

3 ArcGIS for Desktop Basic Concurrent Use (ArcView 10.2 
Concurrent (3+1)) 4 



4 ArcGIS for Desktop Basic Single Use (ArcView 10.2 Single Use) 1 

5 ArcGIS Spatial Analyst for Desktop Concurrent Use License (ArcGis 
10.2 Spatial Analyst Concurrent) 

2 

6 ArcGIS 3D Analyst for Desktop Concurrent Use License ( ArcGis 3D 
Analyst 10.2 Concurrent) 

1 

7 ArcGIS Geostatisticai Analyst for Desktop Concurrent Use License 
(ArcGis Geostatisticai Analyst 10.2 Concurrent) 

1 

8 Програма на трансформиране на координатни системи (Layer 
Transformer) 

1 

Абонаментната поддръжка включва: 

- Обновяване на софтуерните продукти в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след излизане на 
нова версия; 

- Предоставяне на „пачове" за решаване на специфични проблеми в срок до 10 /десет/ календарни 
дни след излизане на съответния нов „пач"; 

- Решаване на технически проблеми по инсталиране, преинсталиране и настройване на софтуера; 

- Отстраняване на проблеми възникнали при експлоатацията на софтуерните продукти. При получена 
заявка за проблем - време на реакция в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа от получаване на 
заявката; 

- Осигуряване на обучение на всички потребители посочени от Възложителя след инсталирането на 
нова версия на продуктите. 

За целите на изпълнение на поръчката, ще предоставим екип от 2 (двама) експерти, които ще бъдат 
отговорни за изпълнение на поръчката и които притежават сертификати за работа с продуктите от 
фамилията ЕСРИ. 

II. Ценово предложение: 

Обща цена за абонаментна поддръжка за срок от 24 (двадесет и четири) месеца (цифром и 
словом): 

64 950 (шестдесет и четири хиляди деветстотин и петдесет лева) без ДДС/ 

77 940 (седемдесет и седем хиляди деветстотин и четиридесет лева) с ДДС 

Предложената обща цена за абонаментна поддръжка е крайна и вклю^еЙ абонаментна 
поддръжка на всички софтуерни продукти посочени в Техническото задание на ВшЙожтеля. 
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