ДОГОВОР
за предоставяне на право на ползване на програмен продукт
Днес ………… г. в гр.Пловдив между „ВАШАТА ФИРМА, ЕИК: 000000000, със
седалище и адрес на управление на търговската дейност……………………………………,
представлявано от Управителя ……………………, наричан за краткост КЛИЕНТ, от една

страна
и
„СИКЛАМ СОФТУЕР“ ООД с ЕИК 200364205, Номер по ДДС BG200364205,
представлявано от Управителя, със седалище ……………………….., наричан за краткост
РАЗРАБОТЧИК, от друга страна, се сключи настоящият Договор.
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. 1. РАЗРАБОТЧИКЪТ отстъпва на КЛИЕНТА неизключителното право на ползване на
програмен продукт ИС „ЗАЛОЖНА КЪЩА“/ИС „Спедитор 4“/ ИС „Код-карта“/
ИС„Клиентела“/ИС „Склад бонус“, наричан за краткост СОФТУЕР, като КЛИЕНТЪТ може да
използва този софтуер по следния начин:

∗

на 1 (едно) работно място (компютър) / в мрежа от …..работни места

2. РАЗРАБОТЧИКЪТ оказва системна помощ и консултации във връзка с инсталацията и
експлоатацията на СОФТУЕРА, безплатно, през абонаментния период, както и всички други
предлагани от него услуги, съгласно текущата си ценова листа.
3. РАЗРАБОТЧИКЪТ има правото да разработва нови версии на СОФТУЕРА, като ги
предоставя на КЛИЕНТА безплатно по време на гаранционния период. За „нова“ се счита
всяка версия, предоставена от РАЗРАБОТЧИКА, която съдържа в себе си технологични и
функционални промени и подобрения. Ползването на нови версии на СОФТУЕРА от
КЛИЕНТА след този период не е обект на този договор и подлежи на допълнително споразумение
между страните.

II. ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. 1. Цената за неизключителното право на ползване, съгласно чл.1, ал.1 е в размер
на …….. лв.(…………………………………. лева) без включен ДДС.
Страните се договориха за разсрочено плащане на горепосочената сума по следната схема:
- На 3/6 вноски
Първа вноска
при сключване
на договор
дата

Втора вноска

Трета вноска

Четвърта
вноска

Пета вноска

Шеста вноска

дата

дата

дата

дата

дата

2. Плащането по предходната алинея се извършва по банкова сметка, посочена от
РАЗРАБОТЧИКА.
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III. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 3. 1. РАЗРАБОТЧИКЪТ отстъпва на КЛИЕНТА неизключителното право на ползване на
СОФТУЕРА до последната версия, предоставена от РАЗРАБОТЧИКА съгласно този договор,
както и по-нови версии, получени по договори за обновяване с РАЗРАБОТЧИКА.
2. КЛИЕНТЪТ има право да използва СОФТУЕРА за неограничено време при обемите
посочени в Чл.1.1.
3. Този договор не предоставя на КЛИЕНТА никакви права, свързани с интелектуалната
собственост над СОФТУЕРА и свързаните с него технологии.
IV. ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ДОГОВОРА
Чл.4 РАЗРАБОТЧИКЪТ се задължава :
1. Да инсталира и активира СОФТУЕРА на посочената от КЛИЕНТА компютърна техника до
посочените в Чл.1.1. обеми.
2. Да проведе обучение за работа с програмния продукт.
3. Да оказва системна помощ и консултации във връзка с експлоатацията на СОФТУЕРА
безплатно през абонаментния период.
4. Да спазва строга конфиденциалност по отношение данните на КЛИЕНТА, ако в процеса на
обслужване има достъп до тях.
5. Да извършва поддръжка на програмния продукт в рамките на абонаментния срок.
Чл.5 . РАЗРАБОТЧИКЪТ не носи отговорност за работата на програмния продукт и в
следните случаи:
1. За каквито и да е било щети, настъпили в следствие на употребата (правилна или
неправилна) на програмния продукт.
2. Експлоатация в разрез с правилата, описани в документацията на продукта;
3. Неподходящи технически параметри на използваната техника (компютри, връзки,
комуникационни средства и други);
4. Повреди в компютърната конфигурация или откази на операционната система и системния
софтуер;
5. Използване на друг (с изключение на софтуера предмет на този договор) системен и/или
приложен софтуер, който възпрепятства работата на програмния продукт;
6. Липса на системен софтуер, който РАЗРАБОТЧИКА не е упълномощен да продава, но
който е задължителен за правилната работа на програмния продукт;
7. Относно лицензната чистота на друг (невключен в този договор за продажба) софтуер,
инсталиран върху компютрите на потребителя, включително и на такъв, който е необходим за
работата на програмния продукт.
8. Липса на умения от страна на КЛИЕНТА за работа с продукта, системния или друг
необходим софтуер;
9. Използване на нелицензиран системен софтуер;
Чл.6 КЛИЕНТЪТ се задължава :
1. Да предостави достъп на служителите на РАЗРАБОТЧИКА до работната техника във
връзка с инсталацията и гаранционната поддръжка на продукта.
2. Да не предоставя на други лица и фирми програмния продукт под каквато и да е форма, да не го
преотстъпва или продава, да не го модифицира.
Чл.7 КЛИЕНТЪТ има право :
1. Да изисква и получава системна помощ и консултации във връзка с експлоатацията на
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СОФТУЕРА безплатно през гаранционния период.
2. Базата от данни (БД), създадена с програмния продукт е собственост на КЛИЕНТА.
КЛИЕНТЪТ притежава всички права върху данните си и носи цялата отговорност относно
съхранението и архивирането им.
3. В рамките на абонаментния период да получава поддръжка на СОФТУЕРА.
4. В рамките на абонаментния период да получава безплатно новите версии на СОФТУЕРА.
5. Да дава предложения за оптимизиране на функциите на системата в рамките на общата и
функционалност.
6. Да дава предложения за оптимизиране на функциите на системата в бъдещите версии на
програмния продукт.
V. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8 1. Гаранционният период е 6 /шест / месеца и започва да тече от деня на активирането
на системата съгласно Чл.4(1)
2. След изтичането на гаранционния период, КЛИЕНТЪТ може да продължи да използва
услугите на РАЗРАБОТЧИКА на абонаментен принцип, заплащайки абонаментна такса в
размер на ……. лева/година.
3. В случай, че КЛИЕНТЪТ не желае да продължи абонамента си към РАЗРАБОТЧИКА, то той
приема, че поема сам поддръжката на продукта, без претенции към РАЗРАБОТЧИКА.
4. Измененията и допълненията на настоящия договор се правят с допълнителни писмени
споразумения и стават неразделна част от договора от момента на подписването им.
5. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите по ЗЗД, ТЗ и
действащото в Република България законодателство. Спорните въпроси се уреждат по
взаимно споразумение между страните, а при невъзможност – по общият исков ред.
НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР СЕ СЪСТАВЯ В ДВА ЕДНООБРАЗНИ ЕКЗЕМПЛЯРА, ПО
ЕДИН ЗА ВСЯКА СТРАНА.

КЛИЕНТ:
ВАШАТА ФИРМА
Управител: ..................................
/ ………………. /

РАЗРАБОТЧИК:
“СИКЛАМ СОФТУЕР“ ООД
Управител: ..............................
/ …………………. /
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