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Д О Г О В О Р  "СИДП" ДП
. . .  ТП "ДГС СМЯДОВО"

№ и .  n 0_5з_____
 Л С -DU. ?n 4? p..

Днес, ..S^?.f?:?...2018 г., в гр. Шумен, между:
1. „СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ” ДП, гр. Шумен, със

седалище и адрес на управление: гр. Шумен 9700, общ. Шумен. обл. Шумен, ул. „Петра“ № 1, 
с ЕИК 201617412, представлявано от х ж  2 .  2 0 Д.А ;ачеството си на директор на
предприятието <2. 53Л<А ачеството си на ръководител „Финансов отдел“ и
главен счетоводител на предприятието, наричано по-долу за краткост ПОЛЗВАТЕЛ 
(ВЪЗЛОЖИТЕЛ), от една страна

и
2. „Л А КО РДА “ АД, със седалище и адрес на управление, и кореепонлешшя: ги  София, 

ул. „Чамкория“ № 9, офис 1, с ЕИК 175089245, представлявано Ц Л - Д .  | л 
Изпълнителен директор, наричано по-долу ЛАКОРДА (ИЗПЪЛМИТЕЛУот другатгграяапта- 
основание чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за обществените поръчки.

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

1. ЛАКОРДА отстъпва на ПОЛЗВАТЕЛЯ, считано от 06.05.2018 г., неизключително и 
непрехвърлимо право на ползване върху компютърна информационни система „ЛАКОРДА", 
състояща се от посочените по-долу модули:

WEB МОДУЛИ В ПЛАТФОРМА ЛАКОРДА ИНТЕЛЕКТ ЛИЦЕНЗИ

★ ПРАВЕН ИНТЕЛЕКТ * 

0АНОТИРАНИ НОРМАТИВНИ 

0  БЮЛЕТИН ЛАКОРДА 

0  БЪЛГАРСКО ПРАВО

ЗА ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 
НА „СЕВЕРОИЗТОЧНО 

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ" 
ДП - ШУМЕН И 18-ТЕ 

ТЕРИТОРИАЛНИ ПОДЕЛЕНИЯ 
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

0  ПРАВО НА ЕС

0  СЪДЕБНА ПРАКТИКА

0  МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА

0  ПРОЦЕДУРИ И ФОРМУЛЯРИ

; 0  КАПИТАЛ

★ БИЗНЕС ИНТЕЛЕКТ*

! 0  БИЗНЕС РЕГИСТЪР

0  БИЗНЕС СКАН 20

1 ★ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ* 

★ LAKORDA MOBILE ★ щШ ■
....-а*----..... ..-----------1
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2. Правото на ползване съгласно предходната точка се отстъпва за срок до 06,05.2019 г., 
до която дата е крайният срок иа действие на настоящия договор.

3. Общата стойност на отстъпеното право на ползване за 1 година е в размер на 7000 
(седем хиляди) лева без ДДС или 8400 (осем хиляди и четиристотин) лева с ДДС.

4. Плащането на стойността на договора посочена в т. 3 по-горе се извършва по банков 
път, в български лева, в срок до 10 (десето) число на месец април 2018 г., по следната банкова 
сметка на изпълнителя: Ц  Д X ЪЪЛк  РАЙФАЙЗЕН 
Б А Н К . -------------------------------------- *------- '------- — ------------

5 Правото на ползване включва и правото на ПОЛЗВАТЕЛЯ да получава и 
актуализации на базата данни и на софтуера чрез Интернет.

6. По отношение на този договор се прилагат „Общи условия за отстъпване правото на 
ползване на компютърна информационна система „ЛАКОРДА”.

7. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него или до 
допълнителни споразумения към него, включително и споровете, породени от или отнасящи 
се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат решавани по 
взаимно съгласие. Ако между страните не бъде постигнато споразумение, спорът се отнася за 
решаване пред съответния съд, като страните определят местна подсъдност в гр. София.

Приложение: Общи условия за отстъпване правото на ползване на компютърна система
„Лакорда” .
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