
Договор
за ползване на програмен продукт



Днес .....................  год. в гр. ..................... между:

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., наричан за краткост СОБСТВЕНИК от една страна

и

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................., наричан за краткост ПОЛЗВАТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:

I .   ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1) СОБСТВЕНИКЪТ отсъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ срещу възнаграждение неизключителното право на ползване на програмния продукт ......................................................., подробно описан в Приложение 1, представляващо неразделна част от договора. ПОЛЗВАТЕЛЯТ може да използва програмният продукт за целите на своята организация на един персонален компютър или в една локална мрежа, като има едно работно копие.
        (2) СОБСТЕНИКЪТ декларира, че притежава авторските права върху програмния продукт.
        (3) СОБСТВЕНИКЪТ оказва системна помощ и консултации във връзка с инсталацията и експлоатацията на програмния продукт безплатно през гаранционния период. 
        (4) СОБСТВЕНИКЪТ има правото да разработвa нови версии на програмния продукт като ги предоставя на ПОЛЗВАТЕЛЯ безплатно по време на гаранционния период. За нова се счита всяка версия официално обявена от СОБСТВЕНИКА, която съдържа в себе си технологични и функционални промени и подобрения. Ползването на нови версии на програмния продукт от  ПОЛЗВАТЕЛЯ след този период не е обект на този договор и подлежи на допълнително споразумение между страните.

I I.   ЦЕНИ И СРОКОВЕ НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2.(1) Цената за неизключителното право на ползване съгласно чл.1, ал.1 е в размер на ....….. лв./ месец.
       (2) Плащането по предходната алинея се извършва по банкова сметка посочена от СОБСТВЕНИКА след издаване на фактура. 

III.    СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.3 СОБСТВЕНИКЪТ отстъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ неизключителното право на ползване на програмния продукт за срок от ...... години. В случай, че до ................ месеца преди изтичането на този срок никоя от страните по договора не изпрати уведомелние, че иска договорът да се прекрати с изтичане на срока му, счита се, че правото за ползване на ПОЛЗВАТЕЛЯ се продължава при същите условия за нов ................ годишен срок.

IV.    ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА
Чл.4 (1) СОБСТВЕНИКЪТ се задължава :
1. Да активира на един посочен от ПОЛЗВАТЕЛЯ компютър (или сървър и компютри от локалната му мрежа) програмния продукт до 3 работни дни след извършване на плащането по чл. 2, както и да осигури двучасово обучение на персонала за своя сметка.
2. Да предостави потребителско ръководство за работа с програмния продукт.
3. Да оптимизира първоначално работата на програмния продукт в рамките на общата му функционалност и изискванията на ПОЛЗВАТЕЛЯ безплатно. 
4. Да спазва строга конфиденциалност по отношение данните на ПОЛЗВАТЕЛЯ, ако в процеса на обслужване има достъп до тях.
5. Да извършва подръжка и допълнителни разработки на инсталираните модули от пакета на програмния продукт безплатно в гаранционният период, а след гаранционния период  - по заявка на ПОЛЗВАТЕЛЯ, съгласно текущата ценова листа на СОБСТВЕНИКА.
6. СОБСТВЕНИКЪТ си запазва правото да използва програмния продукт, както и правото да отстъпва неизключителното  право за неговото използване на трети лица.
7. СОБСТВЕНИКЪТ се задължава да уведомява ПОЛЗВАТЕЛЯ за всички изменения и разработени нови версии на програмния продукт, както и условията за получаването им.

V.    ПРАВА И ЗДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ 
Чл.5 (1) ПОЛЗВАТЕЛЯТ се задължава :
1. Да приеме предоставения му за ползване програмен  продукт.
2. Да не предоставя за ползване на други физически и юридически лица програмия продукт под каквато и да е форма, да не го преотстъпва или продава, да не го модифицира. Не се явяват трети лица служителите или работниците на ПОЛЗВАТЕЛЯ доколкото употребяват програмния продукт в кръга на техните служебни задължения.
       (2) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право :
1. Да зарежда програмата, да я изобразява върху екран, да я изпълнява, да я предава на разстояние само в локални мрежи, да я съхранява в паметта на компютър.
2. В рамките на гаранционния период да дефинира, заявява и получава допълнителна информация и поддържащи услуги, свързани с програмния продукт, с цел оптимизиране на системата.
3. Да дава предложения за оптимизиране на функциите на системата в рамките на общата и функционалност.
4. В рамките на гаранционния период да получава безплатно новите версии на системата.
5. Да прави резервно копие на програмния продукт, ако това е необходимо за съответния вид използване.
        (3) ПОЛЗВАТЕЛЯТ има право да използва  програмният продукт само на територията на Република България. Не се допуска изнасянето на софтуера зад граница по какъвто и да било начин.

VI.    ОТГОВОРНОСТИ И САНКЦИИ
Чл.6 (1) Базата от данни (БД), създадена с програмния продукт е собственост на ПОЛЗВАТЕЛЯ. ПОЛЗВАТЕЛЯТ притежава всички права върху БД и носи цялата отговорност относно съхранението и архивирането на БД, както и администрирането на БД.
       (2) СОБСТВЕНИКЪТ не носи отговорност за вреди, свързани с използване на програмния продукт в следните случаи:

1. Еексплоатацита му е в разрез с правилата, описани в документацията на продукта;
2. Използваната техника (компютри, връзки, комуникационни средства и други) е с неподходящи технически параметри на;
3. Повреди в компютърната конфигурация или откази на операционната система и системния софтуер;
4. Използване на друг (с изключение на софтуера продаден от СОБСТВЕНИКА) системен и/или приложен софтуер, който възпрепятства работата на програмния продукт;
5. Липса на системен софтуер, който СОБСТВЕНИКА не е упълномощен да продава, но който е задължителен за правилната работа на програмния продукт;
6. Липса на умения от страна на ПОЛЗВАТЕЛЯ за работа с продукта, системния или друг необходим софтуер;
7. Използване на нелицензиран системен софтуер;
8. Внасяне на изменения в програмния продукт от страна на клиента;
9. Възникване на форсмажорни обстоятелства.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 7 Настоящият договор се прекратява:
	- по взаимно съгласие между страните;
	- с тримесечно писмено предизвестие на някоя от страните;
	- едностранно, от изправната страна със 5 дневно писмено предизвестие, при неизпълнение на задължение по договора от другата страна.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.8 (1) Гаранционния срок е ...... /...... / месеца и започва да тече от деня на активирането на програмния продукт съгласно  Чл.4 (1)
       (2) Измененията и допълненията на настоящият договор се правят с допълнителни писмени споразумения, които стават неразделна част от договора от момента на подписването им.
        (3) За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ТЗ, ЗАССП и действащото в Република България законодателство. Спорните въпроси се уреждат по взаимно споразумение между страните, а при невъзможност – по общият съдебен ред.

Настоящият договор влиза в сила от датата на двустранното му подписване. 

Настоящият договор се съставя в два еднообразни екземпляра, по един за всяка страна.



СОБСТВЕНИК:							ПОЛЗВАТЕЛ:							

......................................                                                                      ....................................





