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за инкасиране на суми за ползвани В и К услуги

Днес, 04.02. 2020 г. в град Габрово между:
1. „В и К“ ООД, със седалище в град Габрово, 5300 и адрес на управлението

бул.„Трети март“ М 6, ЕИК 817040128, представлявано от управителя инж.Владимир
Георгиев Василев (възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки), наричано
по-долу „ТЪРГОВЕЦ“, от една страна и от друга -

2. „ИПЕЙ“ АД, със седалище в град София и адрес на управлението р-н Средец,
ул.„Иван Вазов“, Л916,ет.5, БИК 131409398, представлявано от изпълнителния директор
Гергана Красимирова Панайотова (изпълнител по смисъла на Закона за обществените

. поръчки) наричано по-долу „ОПЕРАТОР“, и
3. „ИЗИПЕЙ” АД, със седалище в гр. София и адрес на управлението ул.„1/1ван

Вазов“ М916, ЕИК 131344648, в качеството му на доставчик на платежни услуги съгласно чл.
3, ал. 1, т.3 от Закона за платежни услуги и платежни системи (ЗПУПС), представлявано от
изпълнителния директор Георги Павлов Маринов, наричано по-долу „ДОСТАВЧИКПУ“
на основание чл. 183, във връзка с чл. 1 12 от Закона за обществените поръчки след проведена
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯпо реда на Част пета, Глава двадесет и пета от Закона за обществените поръчки
(ЗОП) процедура публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
„Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“, се сключи настоящият
договор. Страните се споразумяха за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

]. С настоящият договор Търговецът възлага, а Операторът в сътрудничество с
Доставчика ПУ се задължава срещу възнаграждениеда изпълни обществена поръчка с
предмет: „Инкасиране на суми за В и К услуги по 18 обособени позиции“, по
обособена позиция На 18: „Инкасиране на суми посредством Интернет“. Плащанията
се извършват от клиентите на Търговеца с банкови карти и други платежни средства,
одобрени от Оператора за предлагани от ТърговецаВ и К услуги.

П. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1. Операторът и Доставчикът ПУ не са страна по договора за покупко-продажба
между Търговеца и неговия клиент. Те не са страна и по никакви спорове, свързани с
качеството на предлаганите стоки или услуги, условията на доставка или каквито и да е
други взаимоотношения и спорове между Търговеца и клиента, освен взаимо -

отношенията, които възникват в резултат на този договор.
2.2. Операторът и Доставчикът ПУ не са страна по договора между Търговеца и

обслужващата го банка и не носят отговорност за каквото и да е неизпълнение по него,
включително при забавяне или неполучаване на плащане по банковата сметка на
Търговеца или друго неизпълнение по договора между Търговеца и обслужващата го
банка.

2.3. Търговецът сам избира начина, по който ще получава плащанията си:
231 по сметка при банка, с която сключва договор за приемане на плащания с
банкови карти по виртуален ПОС терминал, извършени в Интернет;

2.32. по Микросметка открита и поддържана от Доставчика ПУ. Последният



открива специална Микросметка на името на Търговеца, Предназначена за получаване
на плащания ОТ негови клиенти. Заверяването на Микросметката на търговеца СЪС

сумите, платени В негова полза, се извършва В момента на плащането. ТЪрГОВеЦЪТ няма
ЛИМИТИ при Преводи ПО неговата Микросметка.

- Търговецътпосочва банкова сметка, по която автоматично се превеждатсъбраните по
неговата Микросметкасуми:

ЮробанкБългарияАД, ТВАМ: ВО72ВР8181701600720806,ВТС: ВРВТВОЗР
Банковата такса за превода е за сметка на Търговеца.

111. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
А. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

3.1. Търговецътсе задължава да представи следните документи:
- Единен идентификационен код (ЕИК) или копие от удостоверение за
регистрация по БУЛСТАТ; Ако лицето не подлежи на регистрация -
предоставя заверен препис от учредителния акт.
- номер на банкова сметка (ТВАМ), по която да се превеждат събраните по
Микросметкатасуми;
- копие от официален документ за самоличност на представляващите
Търговеца;
- лиценз (разрешение) за извършване на дейността - В случай, че такъв се
изисква по закон;
- адрес за кореспонденция, телефонен номер, факс номер и е-таП адрес;

3.2. Търговецът се задължава да уведомява Оператора и/или Доставчика ПУ за всички
промени в данните и обстоятелствата по предходната точка от настоящия договор в
срок от 7 (седем) работни дни от настъпванетона промяната.
3.3. Търговецът се задължава да изпълни техническите изисквания за връзка с
Оператора, посочени 3 ПриложениеМ 2, неразделна част от настоящия договор, и
необходими за процеса на идентификация между него и Оператора.
3.4. ТЪРГОВСЦЪТ има право да Получава В сроковете И при условията ПО договора ВСИЧКИ

направени В негова полза плащания, както и потвърждения за ВСИЧКИ извършени
плащания.
3.5. Ако Търговецът получава плащания по Микросметка, той се задължава да
възстанови всяко плащане, постъпило по неговата Микросметка,за което Операторът е
получил оспорване от картодържателя (снагдеьасю или е извършено с открадната или
фалшива банкова карта. С подписване на настоящия договор Търговецът предоставя на
Доставчика ПУ изричното право служебно да задължи неговата Микросметка със
сумата на оспореното или неправомерно плащане, както и всички допълнителни
разходи, произтичащи от рекламацията на плащането (наложени глоби, санкции от
Банките и организациите, обслужващи плащанията). При недостатъчна наличност по
Микросметката на Търговеца за възстановяване на оспореното плащане, същият се
задължава да осигури необходимата сума по Микросметката си в срок от три работни
дни от деня, в който е трябвало да бъде възстановено оспоренотоплащане.
3.6. Търговецът се задължава да плаща в срок, съгласно раздел [У от договора,
дължимото възнаграждениеза полученитесъгласно Договора услуги.
Б. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОПЕРАТОРА И ДОСТАВЧИКА ПУ

ю



3.7. Операторът се задължава да регистрира Търговеца в системата си за електронни
разплащания при условие, че Търговецът е предоставил информацията по т. 3.1. и е
изпълнил техническите изисквания за връзка с Оператора по т. 3.3. от настоящия
договор.
3.8. Ако установи, че документите и информацията по т. 3.1. са непълни или неверни,
Операторът има право след писмено уведомление да не включва или да изключи
Търговеца от списъка на търговците, регистрирани в системата, до предоставяне на
пълна и достоверна информация.
3.9. В случаите по т. 2.3.2 Доставчикът ПУ се задължава да открие на името на
Търговеца Микросметка за получаване на плащания от негови клиенти в срок от един
работен ден след регистрация на Търговеца в системата и изпълнение на задълженията
на Търговеца по т. 3.1 и т. 3.2.

3.10. Операторътсе задължава да предава на Търговеца потвърждениятаза плащанията,
извършени от негови клиенти, в съотвествие с условията на техническата връзка между
Оператора и Търговеца и да осъществяватова при спазване на нормативната уредба за
плащания с банкови карти.
3.11. Операторът се задължава да осигури необходимото взаимодействие с Банковата
организация за разплащания с използване на карти (БОРИКА) чрез необходимите
технически и програмни средства и тяхната съвместимост със съответните системи на
БОРИКА за авторизация и защита срещу неавторизиран достъп.
3.12. Операторът се задължава да осъществи коректния пренос на информация за
инициирано плащане с банкова карта, съгласно т. 8, като плащането се извърши от
банките на Търговеца и на клиента, съгласно действащата нормативна уредба за
плащанията с банкови карти, освен в случаите на:
3.12.! ликвидация или обявяване в несъстоятелностна банката на клиента;
3.12.2 забавяне на плащания от банките на клиентите поради недостиг на ликвидни

средства или други аналогичнипричини;
3.12.3 непреодолима сила.
Когато Търговецът получава плащания по Микросметкасъгласно т. 4.2, плащането се

извършва от ДоставчикаПУ и банката на клиента, съгласно действащата нормативнауредба,
освен в случаите, посочени в по предходнататочка.

3.13. Операторът и Доставчикът ПУ имат право да предоставят при поискване от
клиента на Търговецаследната информация за Търговеца:
- седалище и адрес за кореспонденция;
- номера на телефони и факсове;

- адрес за поща (е-таП адрес) в Интернет;

- имената на лицата, представляващиТърговеца;
- ЕИК.

П]. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

4.1. За регистрация, абонаментно ползване на системата и за всяко извършено плащане,
предмет на настоящия договор, Търговецът заплаща такса в размер съгласно Оферта,
Вх. М 5197 / 27.11.2019 г. в деловодството на Търговеца - Приложение На 1 към

1.»



НЗСТОЯЩИЯ ДОГОВОР.

4.2. Дължимата от Търговеца такса се заплаща на месечна база въз основа на издадена
от Операторафактура. Плащането по фактурата следва да бъде извършено в срок до 10
(десет) дни от предоставянетой на Търговеца.

У. АДЪЛЖЕНИЯ ЗА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

5.1. Страните се задължават да не предоставя на трети лица конфиденциална
информация станала им известна във връзка с изпълнение на настоящия договор, освен
в посочените в закона или в настоящия договор случаи.
5.2. Страните по договора се задължават да пазят в тайна и да не разпространяват на
трети лица информацията, свързана с криптиране на информацията и процедурата за
автентификация между тях. В случай, че някоя от страните наруши това си задължение
носи отговорност в двоен размер на действително причинените вреди и пропуснати
ползи. Това задължениесе отнася както за периода, през който действа договора, така и
3 години след прекратяванетому, независимо от причините за това.

и. нвустойки
6.1. При забавяне на плащането на дължимото възнаграждениепри условията на Раздел
“1 от настоящия договор, Търговецът дължи неустойка в размер на О,] % (нула цяло и
една десета процента) за всеки просрочен ден върху дължимата сума, но не повече от
20 % от размера на дължимата сума.
6.2. При изтичане на 30 (тридесет) дни от крайния срок за извършване на плащането
съгласно т. 20, Операторът спира да обслужва плащания в полза на Търговеца до
неговото издължаване към Оператора.

6.3. Операторътпоема изцяло отговорността и покрива дължимите суми в случай, че по
негова вина не е получено плащане от Търговеца. За тази цел при установяване на
разликата между потвърдените от Оператора и постъпилите по сметката (или по
Микросметката в случаите по т. 4.2) на Търговеца плащания между двете страни се
изготвя констативен протокол. Констатиранитедължими суми при установена вина на
Оператора за неизпълнениена процедурата, описана в ПриложениеНа 3, се изплащатот
Оператора в 15 дневен срок от датата на подписване на протокола.

УН. ПРЕКРАТЯВАНЕ НАДОГОВОРА

7.1. Действиетона настоящия договор се прекратявав следните случаи:
а. с прекратяването на една от страните като юридическолице;

при виновно неизпълнение в петнадесетдневен срок, след писмено

уведомлениеот изправнатастрана.
в. в останалите случаи, предвидени в Закона за обществените поръчки и Закона за

задълженията и договорите;
г. от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,с едномесечно писмено предизвестие, без вина от страна

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.2. В случай на прекратяване на договора, страните се задължават да върнат взаимно
предоставенатаим конфиденциалнаинформация, свързана с изпълнение на договора в

срок от 10 дни.



УТП. СПОРОВЕ

8. Страните разрешават споровете си по взаимно съгласие. При положение, че съгласие
не може да бъде постигнато, спорът се решава по съдебен ред, съгласно българското
законодателство.

1Х. НЕПРЕХВЪРЛЯЕМОСТ

9. Страните по този договор нямат право да прехвърлят правата и задълженията си по
този договор на трети лица, без изричното писмено съгласие на другата страна.

Х. ДОПЪЛНИТЕЛНИРАЗПОРЕДБИ
10. По смисъла на този договор:

Интернет е глобална информационнамрежа и инфраструктура за свързване на компютри и

компютърни мрежи.

плащане чрез Интернет е плащане на СТОКИ И УСЛУГИ, ПРИ което като среда за обмен на
данните за Плащането се използва мрежата Интернет.

Виртуален ПОС терминал - логически вход за приемане на плащания в полза на търговци
чрез банкови карти посредством ползване на оторизация за достъп. Логическият вход е
свързан онлайн с БОРИКА, като всички плащания през този логически вход се отнасят по
сметката на търговеца в банката, при която последният е регистрирал виртуалния ПОС
терминал.

Оператор - юридическо лице, което регистрира при себе си всички търговци и клиенти,
желаещи да извършват плащания чрез платежната му система посредством банкови карти
или други платежни средства, одобрени от него и което осигурява и гарантира
информационно и технически осъществяването на тези плащания между страните, при
спазване на утвърденатаот него и приета от банките - издатели на карти, БОРИКА и Изипей
АД технология за това.

Доставчик ПУ - юридическо лице, което открива и поддържа платежни инструменти, с
търговско наименование "Микросметки", на регистрирани клиенти и Търговци на Оператора
на основание и при условията на индивидуална лицензия Ме . ....... ., издадена от Българска
народна банка за извършване на дейност като платежна институция, вписана в публичния
регистър по чл. 17 от Закона за платежните услуги и платежните системи, воден от БНБ.

Микросметка - платежен инструмент за получаване на плащания в полза на Търговеца,
който се открива и поддържа от ДоставчикПУ. Микросметкатасе открива за извършване на
услугите, предмет на настоящия Договор и не може да се използва от Търговеца за други
платежни операции.

Процедури за обмен на информация - описание на схемата, по която Търговецът ще
предава информация за дължими от негови клиенти суми за доставени стоки и услуги, а
Операторът ще предава на Търговеца потвържденията за плащания, извършени от негови
клиенти в негова полза чрез платежната му система.

БОРИКА е лицензиран от БНБ системен оператор на платежна система за обслужване на
плащания по операции с банкови карти на територията на страната.

Клиент е лице, което иска да купува стоки или услуги от търговци чрез Интернет и което е



предоставило на оператора необходимите права и данни ОТ негово име да се извършват ОН-
лайн авторизация И плащания на СТОКИ и УСЛУГИ чрез Интернет.

Работен ден е официален банков работен ден в РепубликаБългария.

Х1. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИУСЛОВИЯ
11..1 ВСИЧКИ приложения, подписани ОТ двете страни, са неразделна част ОТ настоящия
ДОГОВОР.

11.2. Настоящият договор може да се изменя и допълва с допълнителни писмени
споразумения, само при условията на чл. 1 16 от Закона за обществените поръчки, които
след тяхното подписване стават неразделна част на този договор.
1 1.3. Настоящиятдоговор се сключва за срок от две години, считано от 04.02.2020 г.

Този договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - по един за всяка
от страните по него. Неразделначаст от договора са:

- Приложение М.» 1 - оферта, внесена от Оператора и ДоставчикаПУ по реда на Глава
За от ЗОП, Вх. На 5197 / 27.1 1.2019 г. в деловодствотона Търговеца;

- Приложение 2 - Технически изисквания за връзка със

Приложение М: 2

Технически изисквания за връзка със системата на Оператора

Техническа информация, касаеща сумите, КОИТО клиентите Дължат на търговеца.

Търговецът подготвя и предоставя на оператора архивиран файл в текстов формат, който
съдържа информация за абонатния номер и дължима сума.

Операторът предоставя на Търговеца достьп до специализиран ШЕВ интерфейс за
управление на информациятаот страна на тьрговеца - зареждане на файлове със задължения



в системата на Оператора и получаване на справки с платените сметки. Достъпът до ШЕВ
интерфейса се осъществява с потребителско име, парола и сертификат.

Структура на файла:
Задължителна информация - абонатен номер и сума на задължението (при повече от една
фактура, сумата от всички фактури се сумира и се подава обща дължима сума).
Допълнителна информация - номер фактура, дата, към която е задължението (фактурата),
име на абоната, адрес, срок за плащане и др.
За всеки абонат във файла подаван от търговеца,трябва да има само един ред (запис).

Информация подавана от оператора кьм търговеца:

обработената информация за постъпилите по сметката на търговеца плащания се подготвя
от Оператора всеки ден. Файлът с платените суми съдържа: абонатен номер, платена сума,
номер фактура, дата, към която е задължението (фактурата), ако са присъствали във входния
файл, както и дата и час на плащането. На последния ред на файла има обща сума на всички
плащания, брой плащания и номер сесия във формат: "5е5510п=99999999999999"

Периодичностна подаване на файла със задължениятаот търговеца към оператора:

1) Един път в месеца. При този вариант, търговецът определя срока, до който е възможно
плащане през системите, като на посочената дата се прекратява възможността за плащане по
електронен път.

2) Един път в седмицата или всеки ден. Търговецът обработва информацията, подадена от
оператора, за извършените вече плащания, след което изпраща новия файл с актуализирана
информация за дължимите сметки на абонатите. Всеки нов файл със задълженията на
абонатите, подаден от търговеца, трябва да съдържа в последния си ред “зеззйоп=число” на
последния файл, който търговецъте обработил.

(Забележка: тук страните определят и изписват примерен файл)

Търговецът има възможност да зарежда периодично (ръчно или автоматично, без намесата
на оператор) файловете със задълженията, както и всеки ден след 11:00 часа да изтегля
справките (ръчно или автоматично) за плащанията, извършени от 1 1:00 часа на предходния
ден до 10:59 часа на текущия ден.


