PROFESSIONAL SERVICES AGREEMENT

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ УСЛУГИ

This Professional Services Agreement (“Agreement”) is effective
as of the Effective Date of the relevant SOW and is entered into
by and between SAP and Customer.

Настоящото Споразумение за професионални услуги
("Споразумението") влиза в сила на Датата на влизане в
сила на релевантната Спецификация за услуга и се сключва
от и между SAP и Клиента.

RECITALS

ИЗЛОЖЕНИЯ

WHEREAS, Customer licensed from SAP, or an SAP AG
Affiliate, or an authorized reseller of the SAP Software, has the
right to use SAP Software pursuant to a License Agreement. For
purposes of this Agreement, Customer may alternately mean a
legal entity that has a right under such License Agreement to use
the SAP Software as an Affiliate or Subsidiary.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че Клиентът, с лицензирано от
SAP или Филиал на SAP AG, или оторизиран търговски
представител на Софтуера на SAP, има правото да използва
Софтуера на SAP съгласно Споразумението за лиценз. За
целите на настоящото Споразумение Клиент може да
означава и юридическо лице, което има право, съгласно
такова Споразумение за лиценз, да използва Софтуер на
SAP като Филиал или Дъщерна фирма.

WHEREAS, SAP provides certain Services in Bulgaria which
Customer desires to obtain on the basis of certain Statements of
Work executed by the parties which reference and incorporate
this Agreement (each a “SOW”). The SOWs more fully describe
the scope, duration, and fees for the Services.

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД, че SAP предоставя определени
Услуги в България, които Клиентът желае да получи въз
основа на определени Спецификации за услуги, изпълнени
от страните, включващи и правещи референция към
настоящото Споразумение (всяка "Спецификация за услуга").
Спецификациите за услуги описват по-подробно обхвата,
продължителността и таксите за Услугите.

NOW, THEREFORE, in consideration of the mutual promises
and obligations in this Agreement, the sufficiency of which is
hereby acknowledged, the parties, intending to be legally bound,
agree as follows:

СЛЕДОВАТЕЛНО, СЕГА, вземайки предвид взаимните
обещания и задължения в настоящото Споразумение, чиято
достатъчност се признава тук, страните, които възнамеряват
да се обвържат законово, се съгласяват за следното:

1.

Definitions

1.

Дефиниции

1.1. "Confidential Information" means, with respect to SAP,
all information which SAP protects against
unrestricted disclosure to others, including but not
limited to: (a) the SAP Software, documentation,
Work Product and other SAP materials, including
without limitation the following information regarding
the SAP software: (i) computer software (object and
source codes), programming techniques and
programming concepts, methods of processing,
system designs embodied in the software; (ii)
benchmark results, manuals, program listings, data
structures, flow charts, logic diagrams, functional
specifications, file formats; and (iii) discoveries,
inventions, concepts, designs, flow charts,
documentation, product specifications, application
program interface specifications, techniques and
processes relating to the software; (b) the research
and development or investigations of SAP; (c)
product offerings, content partners, product pricing,
product availability, technical drawings, algorithms,
processes, ideas, techniques, formulas, data,
schematics,
trade
secrets,
know-how,
improvements, marketing plans, forecasts and
strategies; and (d) any information about or
concerning any third party (which information was
provided to SAP subject to an applicable
confidentiality obligation to such third party). With
respect to Customer, “Confidential Information”
means all information which Customer protects
against unrestricted disclosure to others and which
(i) if in tangible form, Customer clearly identifies as
confidential or proprietary at the time of disclosure;
and (ii) if in intangible form (including disclosure

1.1.

"Поверителна
информация"
означава,
по
отношение на SAP, цялата информация, която
SAP защитава срещу неограничено разкриване на
други, включително, но не само: (a) Софтуер и
Документация, Работен продукт и други SAP
материали, включително, но не само, следната
информация във връзка със Софтуера на SAP: (i)
компютърен софтуер (обект и сорс кодове),
техники на програмиране и концепции на
програмиране, методи на обработка, дизайн на
система, вградени в Софтуера; (ii) бенчмарк
резултати, наръчници, списъци на програма,
структури на данни, поточни диаграми, логически
диаграми, функционални спецификации, формати
на файл; и (iii) открития, изобретения, концепции,
дизайни, поточни диаграми, документация,
спецификации на продукт, спецификации на
интерфейс на програмиране на приложение,
техники и процеси, свързани със Софтуера; (b)
изследване и разработка или проучване на SAP;
(c) предлагане на продукт, партньори на
съдържание,
ценообразуване
на
продукт,
наличност на продукт, технически чертежи,
алгоритми, процеси, идеи, техники, формули,
данни,
схеми,
търговски
тайни,
ноу-хау,
подобрения, маркетингови планове, прогнози и
стратегии; и (d) всяка информация за трета
страна или засягаща трета страна (която
информация е предоставена на SAP съгласно
приложимо задължение за конфиденциалност
към такава трета страна). По отношение на
Клиента "Поверителна информация" означава
цялата информация, която Клиентът защитава
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срещу неограничено разкриване на други и която
(i) ако има материален вид, Клиентът ясно
идентифицира като поверителна или частна в
момента на разкриването; и (ii) ако има
нематериален вид (включително разкриване,
извършено устно или визуално), Клиентът
идентифицира като поверителна в момента на
разкриването,
обобщава
Поверителната
информация писмено и предоставя това
обобщение в рамките на тридесет (30)
календарни дни от всяко такова разкриване.

made orally or visually), Customer identifies as
confidential at the time of disclosure, summarizes
the Confidential Information in writing, and delivers
such summary within thirty (30) calendar days of any
such disclosure.

1.2. “Consultants” means employees and third party
contractors which SAP utilizes to provide Services to
Customer.

1.2.

“Консултанти” означава служители и изпълнители
на трета страна, които SAP използва, за да
предостави Услуги на Клиента.

1.3. “Deliverables” mean such Work Products, if applicable,
which are specific outputs that SAP provides to
Customer, provided such output must be clearly and
expressly labeled as a “Deliverable” in the applicable
SOW.

1.3.

“Позиции на доставка” означава такива Работни
продукти, ако е приложимо, които са специфична
продукция, предоставена от SAP на Клиента, при
условие че ясно и изрично е означена като
“Позиция
на
доставка”
в
приложимата
Спецификация за услуга.

1.4. “Intellectual Property Rights” means patents of any
type, design rights, utility models or other similar
invention rights, copyrights, mask work rights, trade
secret,
know-how
or
confidentiality
rights,
trademarks, trade names and service marks and any
other
intangible
property
rights,
including
applications and registrations for any of the
foregoing, in any country, arising under statutory or
common law or by contract and whether or not
perfected, now existing or hereafter filed, issued, or
acquired.

1.4.

"Права върху интелектуална собственост" означава
патенти от всякакъв вид, права на промишлен
образец, модели на употреба или други подобни
права върху изобретение, авторски права, права
върху полупроводникови маски, търговска тайна,
ноу-хау или права на конфиденциалност,
търговски марки, търговски имена и марки на
услуги и всякакви други нематериални права
върху собственост, включително молби и
регистрации за всяко от горепосочените, в която и
да е държава, възникващи съгласно закона или
обичайното право, или по договор, независимо от
това дали са завършени или не, дали
съществуват сега или ще бъдат регистрирани,
издадени или придобити в бъдеще.

1.5. “License Agreement” means the agreement between
SAP, or an SAP AG Affiliate, or an authorized
reseller of the SAP software under which Customer
procured the license rights to use SAP software.

1.5.

“Споразумение
за
лиценз”
означава
споразумението между SAP или Филиал на SAP
AG, или оторизиран търговски представител на
софтуера на SAP, съгласно което Клиентът е
придобил лицензионните права да използва
софтуера на SAP.

1.6. “SAP Software” means (i) any and all software
products licensed to Customer under the License
Agreement as specified in Software Order Forms (or
other order forms, schedules or appendices as
applicable) thereto; (ii) any new releases thereof
made available through unrestricted shipment
pursuant to the respective support agreement and
(iii) any complete or partial copies of any of the
foregoing.

1.6.

"Софтуер на SAP" означава (i) които и да са и
всички софтуерни продукти, лицензирани на
Клиента по Споразумението за лиценз, както е
посочено във Формулярите за поръчка на
софтуер (или други формуляри за поръчка,
допълнения или прибавки, както е приложимо)
към това; (ii) всякакви нови версии във връзка с
това, предоставени чрез неограничена доставка
съгласно
съответното
споразумение
за
поддръжка и (iii) всякакво пълно или частично
копие на което и да е от горепосочените.

1.7. “Services” means professional services, provided by
SAP to Customer under a SOW that references this
Agreement.

1.7.

“Услуги”
означава
професионални
услуги,
предоставени от SAP на Клиента съгласно
Спецификация за услуги с референция в
настоящото Споразумение.

1.8. “Taxes” means state or local sales, VAT, foreign
withholding, use, property, excise, service or similar
taxes now or hereafter levied all of which shall be for
Customer’s account.

1.8.

"Такси" означава държавни или местни продажби,
ДДС, данък върху стоки и услуги, чуждестранен
данък, удържан при източника, данък за
използване, данък върху недвижимо имущество,
акцизен данък, данък за услуга или подобни
данъци, наложени сега или впоследствие, като
всички са за сметка на Клиента.

1.9. “Work Product” means any work product or tangible

1.9.

“Работен продукт” означава всеки продукт на труда
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или реални резултати, произведени от или с SAP
съгласно
настоящото
Споразумение
или
Спецификация за услуга, включително, но не
само,
продукти,
създадени
за
или
в
сътрудничество с Клиента.

results produced by or with SAP pursuant to this
Agreement or any SOW, including, but not limited to,
works created for or in cooperation with Customer.

2.

Provision of Services.

2.

2.1. SAP will provide the Services in accordance with the
SOW.

2.1.

SAP
ще
предостави
Услугите
Спецификацията за услуга.

2.2. SAP may utilize third party contractors to perform
SAP’s duties. SAP shall be responsible for the
performance of the Services of such third party
contractors to the same extent as SAP is liable for its
own Consultants.

2.2.

SAP може да използва изпълнители на трета
страна, за да изпълни задълженията на SAP. SAP
носи отговорност за изпълнението на Услугите на
такива изпълнители на трета страна до същата
степен, до която SAP е отговорна за нейните
Консултанти.

2.3. If any Service, in whole or in part, cannot be provided
by SAP due to a Customer issue and Customer fails
to provide SAP with reasonable advance notice, the
time agreed to be spent by SAP resources on such
Service will be billed to Customer.

2.3.

Ако някоя Услуга, изцяло или частично, не може да
бъде предоставена от SAP поради проблем на
Клиента и Клиентът не успее да уведоми
своевременно SAP с писмено предизвестие, за
договореното време, отделено от ресурсите на
SAP за такава Услуга, ще бъде изготвена фактура
на Клиента.

2.4. Notwithstanding the foregoing, any Services and Work
Products provided by SAP to Customer prior to the
execution of this Agreement or a specific SOW or a
Change Request are the sole property and
Confidential Information of SAP and shall be
governed by the terms of this Agreement, in
particular Secs. 9 (Confidentiality) and 12 (Limitation
of Liability). If no agreement is completed, all
Services, Work Products and Deliverables must be
returned or deleted and must not be used.

2.4.

Независимо от предходното, всякакви Услуги и
Работни продукти, предоставени от SAP на
Клиента преди изпълнението на настоящото
Споразумение, или конкретна Спецификация за
услуга, или Заявка за промяна, са единствената
собственост и Поверителна информация на SAP
и се подчиняват на условията на настоящото
Споразумение,
в
частност
Раздели
9
(Поверителност)
и
12
(Ограничение
на
отговорност). Ако няма завършено никакво
споразумение, всички Услуги, Работни продукти и
Позиции на доставка трябва да бъдат върнати
или изтрити и не трябва да бъдат използвани.

2.5. Acceptance

2.5.

Приемане

Предоставяне на Услуги.
съгласно

In case the SOW expressly states that such Deliverables are
subject to acceptance procedures, the following provisions apply
unless otherwise agreed upon in a SOW:

В случай че Спецификацията за услуга изрично указва, че
такива Позиции на доставка подлежат на процедури за
приемане, важат следните разпоредби, освен ако в
Спецификацията за услуга не е договорено друго:

Upon delivery by SAP of a completed Deliverable, Customer
shall have ten (10) calendar days to accept or reject
(“Acceptance Period”) the Deliverable, due to a material defect
using reasonable discretion, based on the acceptance criteria set
forth in the SOW for that Deliverable. A “material defect” means
the Deliverable fails to substantially comply with the applicable
and corresponding acceptance criteria for that Deliverable set
forth in the SOW in case such criteria are set.

При доставката от SAP на завършена Позиция на доставка,
Клиентът има десет (10) календарни дни, за да приеме или
отхвърли (“Период за приемане”) Позицията на доставка,
поради съществен дефект, с разумна преценка, въз основа
на критериите за приемане, изложени в Спецификацията за
услуга за тази Позиция на доставка. "Съществен дефект"
означава, че Позицията на доставка не отговаря в
значителна степен на съответните приложими критерии за
приемане за тази Позиция на доставка, изложени в
Спецификацията за услуга, в случай че са зададени такива
критерии.

If the relevant Deliverable passes the agreed acceptance criteria
set forth in the SOW, Customer will accept the Deliverable.
Acceptance will not be unreasonably withheld by Customer. If
Customer notifies SAP that it has rejected the Deliverable due to
a material defect, Customer shall provide written notice, within
such ten (10) day period, specifying the basis of the deficiency.
SAP shall have a reasonable period to cure such deficiency and
redeliver the Deliverable for an additional Acceptance Period. If
Customer fails to reject any Deliverable within the Acceptance
Period, in a written document specifying the deficiency, Customer
shall be deemed to have accepted such Deliverable as of the
10th day of the Acceptance Period. Upon acceptance of a

Ако релевантната Позиция на доставка удовлетворява
договорените критерии за
приемане, изложени в
Спецификацията за услуга, Клиентът ще приеме Позицията
на доставка. Клиентът няма да отказва Приемане без
причина. Ако Клиентът уведоми SAP, че е отхвърлил
Позицията на доставка поради съществен дефект, Клиентът
предоставя писмено предизвестие в рамките на този период
от десет (10) дни, уточнявайки основата на недостатъка.
SAP разполага с адекватен период, за да поправи този
недостатък и да извърши повторна доставка на Позицията на
доставка за допълнителен Период за приемане. Ако
Клиентът не откаже някоя Позиция на доставка в рамките на
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Deliverable, all Services associated with such Deliverable shall
be deemed accepted.

Периода за приемане с писмен документ, уточняваш
недостатъка, счита се, че Клиентът е приел такава Позиция
на доставка от десетия ден на Периода за приемане. При
приемането на Позицията на доставка всички Услуги,
асоциирани с такава Позиция на доставка, се считат за
приети.

All Deliverables and any other results of the Services shall be
deemed to be accepted if used productively by the Customer.

Всички Позиции на доставка и всякакви други резултати от
Услугите се считат за приети, ако се използват продуктивно
от Клиента.

Where acceptance criteria are not specified in the SOW for a
Deliverable, such Deliverable will be deemed complete and
accepted by Customer the day after SAP performs it or delivers
it.

Ако в Спецификацията за услуга няма определени критерии
за приемане за дадена Позиция на доставка, такава Позиция
на доставка ще се счита за завършена и приета от Клиента в
деня след като SAP я изпълни или достави.

3.

Customer’s General Responsibilities.

3.

3.1. Customer is responsible for making the necessary
arrangements to allow SAP to perform the Services.

3.1.

Клиентът е отговорен за предприемането на
необходимите мерки с оглед позволяване на SAP
да изпълни Услугите.

3.2. Customer shall provide and make available all
Customer personnel that SAP reasonably requires in
connection with performance of the Services and as
may be further addressed in an applicable SOW.

3.2.

Клиентът осигурява наличността на целия си
персонал, от който SAP може да се нуждае във
връзка с изпълнението на Услугите и както може
да е посочено допълнително в приложимата
Спецификация за услуга.

3.3. If the Services are performed at Customer’s site,
Customer agrees to provide necessary access to its
site including, but not limited to, appropriate access
to Customer premises, computer systems and other
facilities.

3.3.

Ако Услугите се изпълняват на място на Клиента,
Клиентът
се
съгласява
да
предостави
необходимия
достъп
до
своите
обекти,
включително, но не само, подходящ достъп до
помещения на Клиента, компютърни системи и
други съоръжения.

3.4. Customer shall appoint a contact person to supply SAP
with any necessary or relevant information and who
shall have the authority to make decisions or obtain
decisions from others expeditiously.

3.4.

Клиентът назначава лице за контакт, което да
предоставя на SAP необходимата и релевантна
информация и което има правото да взема
решения или да приема такива експедитивно.

3.5. Before commencing live operation with any provided
Service and/or Deliverable (including any Services
provided to remedy a defect) Customer should test
the provided work thoroughly for absence of defects
and for suitability in the situation. Customer is
responsible for appropriate precautions against the
possibility that the works may have or cause faults
and take precautions including, for example, data
backups, error diagnosis, and regular results
monitoring (including data quality). Except where
otherwise expressly stated in writing in each
individual case, SAP Consultants are always entitled
to act on the assumption that all data with which
they come into contact has met these precautions.

3.5.

Преди да започне да използва в реално време
която и да е предоставена Услуга и/или Позиция
на доставка (включително всякакви Услуги,
предоставени за поправка на дефект), Клиентът
щателно тества предоставените продукти за
липса на дефекти и за пригодност в ситуацията.
Клиентът
е отговорен за вземането на
подходящи предпазни мерки срещу възможността
продуктите да имат или предизвикат грешки и
взема предпазни мерки включително, например
резервно копиране на данни, диагностика на
грешки и периодичен мониторинг на резултатите
(включително качество на данни). Освен ако
писмено не е изложено друго за всеки отделен
случай, Консултантите на SAP винаги имат право
да действат, приемайки че всички данни, с които
те влизат в допир, отговарят на тези предпазни
мерки.

Change Request Procedures.

4.

4.1. During the term of a SOW, either party can request
changes to a SOW in accordance with the change
request form attached to the applicable SOW
(“Change Request”). Both parties agree to act in
good faith to address and mutually agree to any
requested Change Requests within a reasonable
period of time.

4.1.

4.

Общи отговорности на Клиента.

Процедури за заявка за промяна.
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По време на срока на дадена Спецификация за
услуга всяка от страните може да заяви промяна
на Спецификация за услуга в съответствие с
формуляра за заявка за промяна, прикачен към
приложимата Спецификация за услуга ("Заявка за
промяна"). И двете страни се съгласяват да
действат добросъвестно, да отговорят и взаимно
да се съгласят с всички Заявки за промяна в
4

рамките на адекватен времеви период.

5.

4.2. If Customer makes a change request to SAP, SAP will
inform Customer within ten (10) calendar days
(which excludes weekends and applicable public
holidays) whether the change is possible or not and
what impact the change would have on the
Agreement with particular reference to the timeline
and remuneration. Customer must thereupon inform
SAP in writing within five (5) working days whether
the change request is to apply or whether the
contract is to be continued on the existing terms. If
the investigation of a change request itself requires
substantial work, SAP is entitled to bill separately for
that work. If SAP submits a change request,
Customer must notify SAP in writing within ten (10)
working days whether it accepts the change or not.
Until there is a written agreement about the change
between the parties, work will continue in
accordance with the existing SOW.

4.2.

Ако Клиентът направи заявка за промяна към SAP,
SAP ще уведоми Клиента в рамките на десет (10)
календарни дни (което изключва уикендите и
приложимите
официални
празници)
дали
промяната е възможна или не и какво
въздействие
ще
има
промяната
върху
Споразумението, конкретно с референция към
времевата линия и възнаграждението. Тогава
Клиентът трябва да информира писмено SAP в
рамките на пет (5) работни дни дали заявката за
промяна остава в сила или договорът
продължава при съществуващите условия. Ако
самото проучване по заявката за промяна изисква
съществена работа, SAP има правото да изготви
отделна сметка за тази работа. Ако SAP
представи заявка за промяна, Клиентът трябва да
уведоми писмено SAP в рамките на десет (10)
работни дни дали приема промяната, или не. До
сключването на писмено споразумение между
страните
относно
промяната,
работата
продължава в съответствие със съществуващата
Спецификация за услуга.

Satisfaction with Personnel.

5.

Удовлетвореност от персонала.

If at any time Customer or SAP is dissatisfied with the material
performance of an assigned Consultant or a Customer project
team member, the dissatisfied party shall promptly report such
dissatisfaction to the other party in writing and may request a
replacement. The other party shall use its reasonable discretion
in accomplishing any such change.

Ако в даден момент Клиентът или SAP бъдат
неудовлетворени от работата на назначен Консултант или
член на екип на проект на Клиента, неудовлетворената
страна своевременно информира писмено другата страна за
това неудовлетворение и може да поиска заместник.
Другата страна действа както намери за добре при
извършването на такава промяна.

6.

Compensation of SAP.

6.

Компенсация на SAP.

6.1. All Services will be provided by SAP on a time and
materials (plus expenses) basis unless otherwise
agreed by the parties in the SOW.

6.1.

Всички Услуги ще бъдат предоставени от SAP на
база време и материали (плюс разходите), освен
ако страните не са се договорили по друг начин в
Спецификацията за услуга.

6.2. Unless otherwise agreed in writing, the Services will be
invoiced in accordance with the fees or rates listed
in or referenced in the SOW, or Schedules and
Exhibits thereto, as applicable.

6.2.

Освен ако писмено не е договорено друго, за
Услугите ще се издава фактура в съответствие с
таксите или тарифите, изложени в или с
референция в Спецификацията за услуга или
Допълненията и Изложенията там, както е
приложимо.

6.3. SAP is entitled to require payment in advance if there
are any grounds to doubt that Customer will render
payment punctually including Customer’s filing for
bankruptcy or similar proceeding.

6.3.

SAP има право да поиска предварително плащане,
ако има основания да се съмнява, че Клиентът
ще извърши плащането навреме, включително
процедура по обявяване на несъстоятелност на
Клиента или подобни производства.

6.4. Fees and other charges described in this Agreement
do not include Taxes. Any applicable direct pay
permits or valid tax-exempt certificates must be
provided to SAP prior to the execution of this
Agreement. If SAP is required to pay Taxes,
Customer shall reimburse SAP for such amounts.
Customer hereby agrees to indemnify SAP for any
Taxes and related costs, interest and penalties paid
or payable by SAP. This Section shall not apply to
taxes based on SAP’s income.

6.4.

Таксите и други плащания, описани в настоящото
Споразумение, не включват Данъци. Всички
приложими разрешения за пряко плащане или
валидни сертификати за освобождаване от данък
трябва да бъдат предоставени на SAP преди
изпълнението на настоящото Споразумение. Ако
SAP трябва да плати Данъци, Клиентът ще
възстанови на SAP тези суми. С това Клиентът
се съгласява да обезщети SAP за всякакви
Данъци и свързани разходи, лихви и наказания,
платени или дължими от SAP. Този Раздел не
важи за данъци на база на дохода на SAP.

Term and Termination.

7.

Срок и прекратяване.

7.1. Term of the Agreement. This Agreement shall be
effective as of the Effective Date, specified above,
and shall remain in effect unless terminated earlier

7.1.

Срок
на
споразумението.
Настоящото
Споразумение влиза в сила на Датата на влизане
в сила, посочена по-горе, и остава в сила, освен

7.

SAP Confidential
SAP Professional Services Agreement (On-line) [DUAL] bgBG.v.4-2012

5

by either party in accordance with this Section 7.

ако не бъде прекратено по-рано от някоя от
страните в съответствие с този Раздел 7.

7.2. Term of a SOW. Each SOW shall be effective on the
effective date set forth in that SOW, and shall
remain in effect until completion of the Services or
terminated earlier by either party in accordance with
this Section 7.

7.2.

Срок на спецификация за услуга. Всяка
Спецификация за услуга влиза в сила на датата
на влизане в сила, посочена в тази
Спецификация за услуга, и остава в сила до
завършването на Услугите или до прекратяване
по-рано от някоя от страните в съответствие с
този Раздел 7.

7.3. Termination of a SOW for Convenience. Except as
otherwise agreed in a SOW, each SOW (excluding
fixed-price SOWs) may be terminated by either party
upon thirty (30) days’ prior written notice to the other
party, notice period shall start to run on the day
notice is received by the addressee.. If there is
more than one SOW referencing this Agreement, a
SOW may be terminated for convenience in
accordance with the terms of this section without
terminating this Agreement or the other SOWs.

7.3.

Прекратяване на Спецификация за услуга за
удобство. Освен както е договорено друго в
Спецификация за услуга, всяка Спецификация за
услуга (с изключение на Спецификации за услуги
с фиксирана цена) може да бъде прекратена от
всяка от страните с предварително писмено
предизвестие до другата страна от тридесет (30)
дни, периодът на предизвестието започва да тече
на деня на получаването му от адресанта. Ако
има повече от една Спецификация за услуга с
референция към това Споразумение, дадена
Спецификация за услуга може да бъде
прекратена за удобство в съответствие с
условията
на
настоящия
раздел,
без
прекратяване на това Споразумение или другите
Спецификации за услуги.

7.4. Termination of Agreement and/or a SOW for Cause

7.4.

Прекратяване
на
Споразумение
Спецификация за услуга с основание

и/или

Either party may terminate this Agreement and/or a SOW for
cause:

Всяка от страните може да прекрати настоящото
Споразумение и/или Спецификацията за услуга с основание:

7.4.1. upon thirty (30) days’ prior written notice of
the other party’s material breach of any provision
of the Agreement or SOW, as applicable,
including more than thirty (30) days delinquency
in Customer’s payment of any money due
hereunder or any SOW, termination shall become
effective at the end of the 30 day period running
from the day notice is received by the addressee,
unless Customer has cured such breach during
such thirty day period; or

7.4.1. с писмено предизвестие от тридесет (30)
дни от съществено нарушение от другата
страна на някоя от разпоредбите на
Споразумението или Спецификацията за
услуга, както е приложимо, включително
повече от тридесет (30) дни правонарушение
при плащане на Клиента на дължими тук суми
или която и да е Спецификация за услуга,
прекратяването влиза в сила в края на 30дневния период, започнал да тече в деня на
получаването
на
предизвестието
от
адресанта, освен ако Клиентът не поправи
даденото
нарушение
по
време
на
тридесетдневния период; или

7.4.2. immediately if the other party files for
bankruptcy, becomes insolvent, or makes an
assignment for the benefit of creditors, or
otherwise breaches materially its obligations in
Confidential
Information
or
Assignment,
termination shall become effective on the day
notice is received by the addressee.

7.4.2. незабавно, ако другата страна започне
процедура по обявяване в несъстоятелност,
стане неплатежоспособна или извърши
прехвърляне на вземания в полза на
кредитори, или по друг начин наруши своите
задължения
относно
Поверителната
информация или Цесията, прекратяването
влиза в сила в дена на получаването на
предизвестието от адресанта.

7.5. Effect of Termination. Customer shall be liable for all
payments to SAP, including fees for all Services,
including expenses, incurred in the performance of
such Services up to the date on which any
termination of a SOW or the Agreement takes effect.
In the event of termination of a SOW or the
Agreement, all Confidential Information of either
party provided in connection with this Agreement or
SOW, as applicable, in the possession of either
party shall be returned to the other party or
destroyed with certification of such destruction from

7.5.
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Последици от прекратяването. Клиентът е
отговорен за всички плащания за SAP,
включително такси за всички Услуги, включително
разходи, реализирани при изпълнението на
такива Услуги до датата, на която някое
прекратяване на Спецификация за услуга или на
Споразумението влезе в сила. В случай на
прекратяване на Спецификация за услуга или на
Споразумението,
цялата
Поверителна
информация на всяка от страните, предоставена
във връзка с настоящото Споразумение или
Спецификация за услуга, както е приложимо, за
6

притежание на една от страните, се връща на
другата страна или се унищожава със
сертификация
за
това
унищожаване
от
упълномощено
лице
за
обвързване
на
съответната страна.

an individual of authority to bind the respective party.

8.

Usage rights / Retention of Title

8.

Права за използване / Запазване на право на
собственост

8.1. The Work Products indicated in the SOW as „Customer
Materials” and created according to the individual
requirements of the Customer (e.g. interfaces,
programs, documentation, etc.) shall form property
of the Customer. However the know-how, methods
and concepts acquired may be used by SAP without
limitation and always with regard to the provisions
on Confidentiality.

8.1.

Работните продукти, обозначени в Спецификацията
за услуга като „Материали на клиента” и
създадени съгласно индивидуалните изисквания
на Клиента, (напр. интерфейси, програми,
документация и пр.) съставляват собствеността
на Клиента. Въпреки това, придобитите ноу-хау,
методи и концепции могат да бъдат използвани
от SAP без ограничение и винаги съгласно
разпоредбите за Поверителност.

8.2. The rights related to SAP software, additional SAP
software and any modification thereof shall be
regulated exclusively by the relevant License
Agreements.

8.2.

Правата, свързани със софтуер на SAP,
допълнителен софтуер на SAP и всякакви
модификации към тях, се уреждат единствено от
релевантното Споразумение за лиценз.

8.3. Any proprietary works and other intellectual creations
made by SAP prior to the execution of the related
SOW or outside the framework of this Agreement, or
already forming property of SAP or not indicated in
the individual contracts as „Customer Materials”
irrespective of the date of their creation shall remain
in the property of SAP. The Customer shall receive a
non-exclusive, non-transferable licence for use for
all intellectual works licensed for use from SAP or its
subcontractor and not indicated as „Customer
Materials” for their internal use and exclusively for
the purpose for which they were handed over, in
order to run Customer’s and its Affiliates’ internal
business operations, and otherwise to the same
extent as Customer is granted a license to use the
SAP Software.

8.3.

Всякакви патентовани произведения и други
продукти на интелектуален труд, направени от
SAP преди изпълнението на свързаната
Спецификация за услуга или извън рамката на
това Споразумение, или вече съставляващи
собственост на SAP или неуказани в отделни
договори
като
„Материали
на
клиента”
независимо от датата на създаването си остават
собственост на SAP. Клиентът получава
неизключителен,
непрехвърлим
лиценз
за
използване за всички продукти на интелектуален
труд, лицензирани за използване от SAP или
нейните подизпълнители и неуказани като
Материали на клиента” за тяхно вътрешно
ползване и единствено за целта, за която са
предадени, с оглед изпълнението на вътрешните
бизнес операции на Клиента и неговите
Съдружници и по друг начин до същата степен,
до която Клиентът има лиценз за използване на
Софтуера на SAP.

8.4. All usage rights shall be granted to Customer upon
payment of the relevant service fee in full. All
deliverables shall remain in the ownership of SAP
until full settlement of all payment claims outstanding
against the Customer. This reservation of title shall
also extend to eventual additional supplies and
delivery. The Customer shall not pledge or assign as
security the assets encumbered with a reserved title
and it shall not grant any use or other right to any
third party thereon. If the assets encumbered with
reserved title are taken into use by any third party,
the customer shall warn such third party about the
reserved title of SAP, and shall immediately notify
SAP, too.

8.4.

Всички права за използване се предоставят на
Клиента при пълното плащане на релевантната
такса за услуга. Всички позиции на доставка
остават собственост на SAP до пълното уреждане
на всички неуредени искове за плащания срещу
Клиента. Това запазване на право на собственост
се отнася също и за възможни допълнителни
снабдявания и доставка. Клиентът няма да дава
гаранции или да прехвърля като залог активите,
обвързани със запазено право на собственост, и
не предоставя никакво право на използване или
друго право на каквато и да е трета страна. Ако
активите, обвързани със запазено право на
собственост, се използват от някоя трета страна,
клиентът предупреждава такава трета страна
относно запазеното право на собственост на SAP
и също така незабавно уведомява SAP.

8.5. Customer must immediately notify SAP in writing if any
third party gains unauthorized access to the property
or information to or in which SAP retains title or
rights and shall take all reasonable steps to stop
such unauthorized access and also inform the third

8.5.

Клиентът трябва незабавно да уведоми SAP
писмено, ако някоя трета страна получи
неоторизиран достъп до собственост или
информация, за или в която SAP запазва право
на собственост или права, и предприема разумни
стъпки да спре такъв неоторизиран достъп и
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party of SAP’s rights.
9.

също така информира третата страна за правата
на SAP.

Confidentiality

9.

Поверителност

9.1. Use of Confidential Information.
Confidential
Information shall not be reproduced in any form
except as required by the receiving party to perform
its obligations under this Agreement and/or a SOW.
Any reproduction of any Confidential Information of
the other shall remain the property of the disclosing
party and shall contain any and all confidential or
proprietary notices or legends which appear on the
original. With respect to the Confidential Information
of the other, each party : (a) shall take all
Reasonable Steps (defined below) to keep all
Confidential Information strictly confidential; and (b)
shall not disclose any Confidential Information of the
other to any person other than its bona fide
individuals whose access is necessary to enable it to
exercise its rights hereunder. As used herein
“Reasonable Steps” means those steps the
receiving party takes to protect its own similar
proprietary and confidential information, which shall
not be less than a reasonable standard of care.
Confidential Information of either party disclosed
prior to execution of this Agreement shall be subject
to the protections afforded hereunder.

9.1.

Използване
на
поверителна
информация.
Поверителната информация не се възпроизвежда
под
никаква
форма,
освен
според
необходимостта на получаващата страна за
изпълнение
на
нейните
задължения
по
настоящото Споразумение и/или Спецификация
за услуга. Всяко възпроизвеждане на каквато и да
е Поверителна информация на другия остава
собственост на разкриващата страна и съдържа
всички
маркировки
за
поверителност
и
собственост или легенди, които има оригиналът.
По отношение на Поверителната информация на
другия, всяка страна: (a) предприема всички
Разумни стъпки (определени по-долу), за да
запази цялата Поверителна информация строго
конфиденциална; и (b) не разкрива никаква
Поверителна информация на другия на никого,
освен на своите добросъвестни служители, чийто
достъп е необходим за упражняване на нейните
права. Тук "Разумни стъпки" означава онези
стъпки, които получаващата страна предприема,
за да защити своята собствена подобна
поверителна информация и информация за
собственост, които не трябва да бъдат под
разумния
стандарт
на
загриженост.
Поверителната информация на всяка от
страните, разкрита преди изпълнението на
настоящото
Споразумение,
подлежи
на
защитните мерки, предоставени тук.

9.2. Exceptions. The above restrictions on the use or
disclosure of the Confidential Information shall not
apply to any Confidential Information that: (a) is
independently developed by the receiving party
without reference to the disclosing party’s
Confidential Information, or is lawfully received free
of restriction from a third party having the right to
furnish such Confidential Information; (b) has
become generally available to the public without
breach of this Agreement by the receiving party; (c)
at the time of disclosure, was known to the
receiving party free of restriction; or (d) the
disclosing party agrees in writing is free of such
restrictions.

9.2.

Изключения. Горните ограничения за използването
и разкриването на Поверителната информация не
важат за Поверителна информация, която: (a) е
независимо разработена от получаващата страна
без референция към Поверителната информация
на разкриващата страна или е законно получена
без ограничение от трета страна с правото да
предоставя такава Поверителна информация; (b)
е станала публично достъпна без нарушение на
настоящото Споразумение
от получаващата
страна; (c) в момента на разкриването е известна
на получаващата страна без ограничение; или (d)
разкриващата страна се съгласява писмено, че е
освободена от такива ограничения.

9.3. Confidential Terms and Conditions; Publicity. The
Parties shall not disclose the terms and conditions of
this Agreement or the pricing contained therein to
any third party. Neither party shall use the name of
the other party in publicity, advertising, or similar
activity, without the prior written consent of the other,
except that Customer agrees that SAP may use
Customer's name in customer listings and to analyze
and leverage details from this Agreement and/or
SOWs respectively (e.g., to forecast product
demand), or, at times mutually agreeable to the
parties, as part of SAP's marketing efforts (including
without limitation reference calls and stories, press
testimonials, site visits, SAPPHIRE participation).
SAP will make reasonable efforts to avoid having the
reference activities unreasonably interfere with
Customer's business.

9.3.

Поверителни условия; публичност. Страните не
разкриват
условията
на
настоящото
Споразумение
или
ценообразуването,
съдържащо се в него, на никоя трета страна.
Никоя от страните не използва името на другата
страна публично, в реклама или подобна дейност
без предварителното писмено съгласие на
другата страна, с изключение на това, че
Клиентът се съгласява, че SAP може да използва
името на Клиента в котирания на клиента и за
анализ и използване на подробни данни
съответно от настоящото Споразумение и/или
Спецификация за услуга (напр. да прогнозира
търсенето на продукти) или, във взаимно
договорено между страните време, като част от
маркетинговите усилия на SAP (включително, но
не само, референтни повиквания и истории,
изявления по медиите, посещения на уеб сайт,
участие в конференцията SAPPHIRE ). SAP ще
положи разумни усилия, за да избегне неразумно
намесване на референтните дейности в бизнеса

SAP Confidential
SAP Professional Services Agreement (On-line) [DUAL] bgBG.v.4-2012

8

на Клиента.
10. Warranty
10.1. Warranty

10.

Гаранция

10.1.

Гаранция

SAP warrants that the Services to be delivered shall meet the
requirements defined in this Agreement, including the relevant
SOW. SAP further warrants that its Services shall be performed
in a professional workman-like manner and with the skills
reasonably required for the Service. For functionality and
performance results as well as for Customer needs and
expectations not incorporated expressly into this Agreement SAP
cannot be held responsible.

SAP гарантира, че подлежащите на доставка Услуги
отговарят на условията на настоящото Споразумение,
включително релевантната Спецификация за услуга. SAP
по-нататък гарантира, че нейните Услуги се изпълняват с
професионална вещина и с уменията, разумно необходими
за Услугата. SAP не носи отговорност за функционалност и
резултати от изпълнение, както и за потребностите и
очакванията на Клиента, които не са включени изрично в
настоящото Споразумение.

The Customer shall immediately report to SAP all errors in a
transparent form and in writing.

Клиентът незабавно информира SAP за всички грешки
писмено и в прозрачна форма.

The warranty shall not apply

Гаранцията не важи

a.
if the Work Products are not used in accordance with
the Documentation or

a.
ако Работните продукти не се използват съгласно
Документацията или

b.
if the defect is caused by a modification to the Work
Product, Customer or third-party software. SAP does not warrant
that the Work Product will operate uninterrupted or that it will be
free from minor defects or errors that do not materially affect such
performance or that the applications contained in the Work
Product are designed to meet all of Customer’s business
requirements.

b.
ако дефектът е причинен от модификация на
Работния продукт, софтуер на Клиентът или трета страна.
SAP не гарантира, че Работният продукт ще работи без
прекъсване или че няма да съдържа незначителни дефекти
или грешки, които не засягат съществено такова изпълнение,
или че приложенията, съдържащи се в Работния продукт, са
проектирани така, че да отговарят на всички изисквания на
бизнеса на Клиента.

c.
to improper handling and to errors attributable to the
system environment

c.
за неподходяща обработка и за грешки, които могат
да се припишат на системната среда

d.
to cases when the error is not communicated by the
Customer according to Section 2 above.

d.
за случаи, когато Клиентът не е съобщил за
грешката съгласно Раздел 2 по-горе.

10.2. Provided Customer notifies SAP in writing with a
specific description of the Services warranty breach
within the warranty period and SAP validates the
existence of such warranty breach, SAP will, at its
option:

10.2.

При условие че Клиентът уведоми писмено SAP с
конкретно
описание
на
нарушението
на
гаранцията
за
Услугите
в
рамките
на
гаранционния
период
и
SAP
потвърди
съществуването на такова нарушение на
гаранцията, SAP по свой избор ще:

10.2.1. re-perform the applicable Services ; or

10.2.1. изпълни повторно приложимите Услуги;
или

10.2.2. refund the fee paid for the applicable
Services

10.2.2. възстанови
таксата,
приложимите Услуги

This is Customer’s sole and exclusive remedy for a warranty
breach.
10.3. The warranty period shall start to run as of delivery
of the relevant Services by SAP to the Customer
and the warranty period will last for the period as
stipulated by the valid legal regulations of the
Republic of Bulgaria.

Това е единственото и изключително
Клиента за нарушението на гаранцията.

платена

за

обезщетение на

10.3.

Гаранционният период започва да тече от
доставката на релевантните Услуги от SAP на
Клиента и гаранционният период ще продължи
през периода, както е определено от валидните
законови разпоредби на Република България.

11. Indemnification

11.

Обезщетяване

11.1.

SAP warrants that the rights acquired or exercised by
the Customer legally and pursuant to this Agreement
shall not violate the proprietary rights of a third party
concerning intellectual property.

11.1.

SAP гарантира, че правата, придобити или
упражнявани от Клиента по закон и съгласно
настоящото Споразумение, не нарушават правата
на собственост на трета страна по отношение на
интелектуална собственост.

11.2.

In case of any justified violation of rights under
Section (1) above, the Customer may terminate this
Agreement with immediate effect after the

11.2.

В случай на оправдано нарушение на правата по
Раздел (1) по-горе Клиентът може незабавно да
прекрати
настоящото
Споразумение
след
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неуспешното изтичане на разумен краен срок,
указан в писмено предизвестие, освен ако от
време на време SAP не създаде право на
Клиента за законно използване, без нарушението
на никакви права, изрично и само в писмена
форма, отделно за всеки Клиент. Разпоредбите
на Член 12 уреждат отговорността.

unsuccessful lapse of a reasonable deadline given in
a written notice, except if SAP creates the right for
the Customer for legal use without the violation of
any rights expressively and exclusively in a written
form individually for each Customer from time to time.
The provisions of Article 12 shall govern liability.

11.3.

SAP shall indemnify the Customer on its own cost
against all claims raised by any third party against
the Customer as a result of violation of third party’s
intellectual property rights by the supplies and
deliveries of SAP, provided that the Customer does
not approve such claims. The Customer undertakes
to immediately inform SAP about any such claims.
The Customer authorises SAP to independently
pursue the dispute arising with such third party
before or out of court; SAP shall indemnify the
Customer against any claims written in any
Agreement or validly ordered by the court, provided
that such claims are not attributable to the actions or
omissions of the Customer.

12. Limitation of Liabilities

11.3.

SAP обезщетява Клиента на свои разноски срещу
всички искове, повдигнати от която и да е трета
страна срещу Клиента в резултат на нарушение
на права върху интелектуална собственост на
трета страна от позиции на доставка на SAP, при
условие че Клиентът не одобри такива искове.
Клиентът поема задължението да уведоми
незабавно SAP за всякакви такива искове.
Клиентът оторизира SAP да предприеме
независими действия по диспута, възникнал с
такава трета страна преди или извън съда; SAP
обезщетява Клиента срещу всякакви искове,
записани в което и да е Споразумение или
валидност, постановена от съда, при условие че
такива искове не принадлежат към действията
или пропуските на Клиента.

12.

Ограничение на отговорност

12.1.

НЕЗАВИСИМО ОТ ОБРАТНОТО, ПОСОЧЕНО ТУК,
С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА
НЕОТОРИЗИРАНО
ИЗПОЛЗВАНЕ
ИЛИ
РАЗКРИВАНЕ
НА
ПОВЕРИТЕЛНА
ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВОТО НА SAP ДА СЪБИРА
НЕПЛАТЕНИ
ТАКСИ,
ПРИ
НИКАКВИ
ОБСТОЯТЕЛСТВА
SAP,
НЕЙНИТЕ
КОНСУЛТАНТИ ИЛИ КЛИЕНТА НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИЛИ КЪМ
ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДИНИЦА ЗА СУМА НА
ЩЕТИТЕ, НАДВИШАВАЩА ПЛАТЕНИТЕ ТАКСИ
ЗА
ПРИЛОЖИМИТЕ
УСЛУГИ
ПО
РЕЛЕВАНТНАТА СЕПЦИФИКАЦИЯ ЗА УСЛУГА,
КАКТО
Е
ПРИЛОЖИМО,
ДИРЕКТНО
ПРИЧИНЯВАЩА ЩЕТИТЕ, И НЕ НОСЯТ
ОТГОВОРНОСТ ЕДИН КЪМ ДРУГ ИЛИ КЪМ
ДРУГО ЛИЦЕ ИЛИ ЕДИНИЦА В КАКВАТО И ДА Е
СТЕПЕН ЗА СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ,
РЕЗУЛТАТИВНИ ИЛИ ИНДИРЕКТНИ ЩЕТИ,
ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ ИЛИ БИЗНЕС ПОЛЗИ,
ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА, ЗАГУБА НА
ДАННИ,
КОМПЮТЪРЕН
ДЕФЕКТ
ИЛИ
НЕИЗПРАВНОСТ,
И
ВСИЧКИ
ДРУГИ
ТЪРГОВСКИ
ЩЕТИ
ИЛИ
ЗАГУБИ,
ИЛИ
НАЗИДАТЕЛНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ.
Разпоредбите на настоящото Споразумение и
таксите по специфична Спецификация за услуга
разпределят рисковете между SAP и Клиента.

13. Assignment

13.

Цесия

Customer may not, without SAP's prior written consent, assign,
delegate, pledge, or otherwise transfer this Agreement, or any of
its rights or obligations under this Agreement, or the Work
Products and Deliverables or SAP Confidential Information, to
any party, whether voluntarily or by operation of law, including by
way of sale of assets, merger or consolidation. SAP may (i)
assign this Agreement to any of the SAP AG affiliates or (ii)
subcontract all or part of the work to be performed under this
Agreement or a relevant SOW to a qualified third party.

Клиентът не може, без предварително писмено съгласие от
SAP, да делегира, залага или по друг начин да прехвърля
настоящото Споразумение или всяко от правата или
задълженията си по настоящото Споразумение, или
Работните продукти и Позиции на доставка, или
Поверителната информация на SAP на която и да е трета
страна, по своя воля или по закон, включително посредством
продажба на активи, сливане или консолидиране. SAP може
да (i) прехвърли настоящото Споразумение на всеки от
Филиалите на SAP AG или (ii) да сключи договор с
подизпълнител за цялата или за част от работата за
изпълнение по настоящото Споразумение или релевантна

12.1. ANYTHING TO THE CONTRARY HEREIN
NOTWITHSTANDING, EXCEPT FOR DAMAGES
RESULTING FROM UNAUTHORIZED USE OR
DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION
AND SAP’S RIGHT TO COLLECT UNPAID FEES,
UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL SAP, ITS
CONSULTANTS OR CUSTOMER BE LIABLE TO
EACH OTHER OR ANY OTHER PERSON OR
ENTITY FOR AN AMOUNT OF DAMAGES IN
EXCESS OF THE FEES PAID FOR THE
APPLICABLE SERVICES UNDER THE RELEVANT
SOW, AS APPLICABLE, DIRECTLY CAUSING THE
DAMAGES OR BE LIABLE TO EACH OTHER OR
ANY OTHER PERSON OR ENTITY IN ANY
AMOUNT
FOR
SPECIAL,
INCIDENTAL,
CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES,
LOSS OF GOOD WILL OR BUSINESS PROFITS,
WORK STOPPAGE, DATA LOSS, COMPUTER
FAILURE OR MALFUNCTION, ANY AND ALL
OTHER COMMERCIAL DAMAGES OR LOSS, OR
EXEMPLARY OR PUNITIVE DAMAGES. The
provisions of this Agreement and the fees under a
specific SOW allocate the risks between SAP and
Customer.
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Спецификация за услуга на квалифицирана трета страна.
14. General Provisions
14.1. Severability.
It is the intent of the parties that in case any one or more of the
provisions contained in this Agreement shall be held to be invalid
or unenforceable in any respect, such invalidity or
unenforceability shall not affect the other provisions of this
Agreement, and this Agreement shall be construed as if such
invalid or unenforceable provision had never been contained
herein.
14.2. No Waiver.
If either party should waive any breach of any provision of this
Agreement, it shall not thereby be deemed to have waived any
preceding or succeeding breach of the same or any other
provision hereof.
14.3. Notice.
All notices or reports which are required or may be given
pursuant to this Agreement shall be in writing and shall be
deemed to be duly given when delivered to the respective
executive offices of SAP and Customer at the addresses first set
forth above. Where in this Section 14.3 or elsewhere in this
Agreement written form is required, that requirement can be met
by facsimile transmission, exchange of letters or other written
form.
14.4. Independent Contractor.
The relationship of SAP and Customer established by this
Agreement is that of an independent contractor and no
employment, agency, trust, partnership or fiduciary relationship is
created by this Agreement.
14.5. Force Majeure.
Any delay or nonperformance of any provision of this Agreement
(other than for the payment of amounts due hereunder) caused
by conditions beyond the reasonable control of the performing
party shall not constitute a breach of this Agreement, and the
time for performance of such provision, if any, shall be deemed to
be extended for a period equal to the duration of the conditions
preventing performance.
14.6. Governing Law.
This Agreement and any claims arising out of or relating to this
Agreement and its subject matter shall be governed by and
construed under the laws of the Republic of Bulgaria, without
reference to its conflicts of law principles. In the event of any
conflicts between foreign law, rules, and regulations, and
Bulgarian law, rules, and regulations, Bulgarian law, rules, and
regulations shall prevail and govern.
The United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods shall
not apply to this Agreement. The Uniform Computer Information
Transactions Act as enacted shall not apply. Customer must
initiate a cause of action for any claim(s) arising out of or relating
to this Agreement and its subject matter within one (1) year from
the date when Customer knew, or should have known after
reasonable investigation, of the facts giving rise to the claim(s).

14.

Общи разпоредби

14.1.

Разделност на клаузите.

В случай че една или повече от разпоредбите, съдържащи
се в настоящото Споразумение, се счете за невалидна или
неприложима в какъвто и да е смисъл, страните предвиждат
такава невалидност или неприложимост да не засегне
останалите разпоредби на настоящото Споразумение и
настоящото Споразумение се тълкува сякаш такава
невалидна или неприложима разпоредба никога не се е
съдържала в него.
14.2.

Без отказ.

Ако някоя от страните откаже каквото и да е нарушение на
която и да е разпоредба от настоящото Споразумение, тя
няма да се счита за отказала всяко предишно или
последващо нарушение на същата или друга разпоредба.
14.3.

Известие.

Всички известия или отчети, които се изискват или се дават
съгласно настоящото Споразумение, са в писмен вид и се
считат за надлежно предоставени при доставката до
съответните изпълнителни дирекции на SAP и Клиента на
адресите, посочени първо по-горе. Там, където в този
Раздел 14.3 или на друго място в настоящото Споразумение
се изисква писмен формуляр, това изискване може да бъде
изпълнено посредством изпращане на факсимиле, обмен на
писма или друг вид писмен документ.
14.4.

Независим изпълнител.

Отношението между SAP и Клиента, установено чрез
настоящото Споразумение е отношение на независим
изпълнител и чрез настоящото Споразумение не се създава
никакво наемане на работа, агенция, тръст, партньорство
или фидуциарно отношение.
14.5.

Форс мажор.

Всяко забавяне или неизпълнение на някоя разпоредба от
настоящото Споразумение (освен плащането на дължими тук
суми), причинено от условия, които не са под контрола на
изпълняващата страна, не представлява нарушение на
настоящото Споразумение и времето за изпълнение на тази
разпоредба, ако има такава, се счита за удължено за период,
равен
на
продължителността
на
условията,
предотвратяващи изпълнението.
14.6.

Приложимо право.

Настоящото Споразумение и всички искове, възникващи от
него или свързани с него и неговото съдържание, се
подчиняват на законите на Република България и се
тълкуват според тях, без референция към принципите на
колизия на правните норми. В случай на конфликти между
чуждестранни закони, правила и разпоредби и българските
закони, правила и разпоредби, ще важат и ще се прилагат
българските закони, правила и разпоредби. Конвенцията на
ООН относно договорите за международна продажба на
стоки не се прилага за настоящото Споразумение. Законът
UCITA, както е издаден, няма да се прилага. Клиентът
трябва да инициира основание на иск за всеки иск (искове),
възникващ от или във връзка с настоящото Споразумение и
неговото съдържание в срок от една (1) година от датата, на
която Клиентът е разбрал или е трябвало да е разбрал, след
разумно разследване, фактите довели до възникване на иска
(исковете).
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14.7. Non-Solicitation.
Neither party shall knowingly solicit or hire, any of the other
party’s employees involved in a SOW during the term of the
applicable SOW and for a period of six (6) months from the
termination thereof, without the express written consent of the
other party. This provision shall not restrict the right of either
party to solicit or recruit generally in the media.

14.8. Entire Agreement; Written Form; Hierarchy.

14.7.

Забрана на нелоялно привличане на клиенти.

Никоя от страните няма съзнателно да привлича или наема
никой от служителите на другата страна, включени в
Спецификацията за услуга, по време на срока на
приложимата Спецификация за услуга и за период от шест
(6) месеца от нейното прекратяване, без изричното писмено
съгласие на другата страна. Тази разпоредба не ограничава
правото на която и да е от страните като цяло да привлича
или наема служители в медиите.
14.8.

Пълно споразумение; писмена форма; Йерархия.

14.8.1. This
Agreement,
including
all
applicable SOWs and Schedules
thereto, constitutes the full and
exclusive wording of the entire
agreement between the parties with
respect to the subject matter hereof
and supersedes all prior agreements
between the parties, whether written
or oral, relating to the same subject
matter.

14.8.1. Настоящото Споразумение, включително
всички приложими Спецификации за услуга и
Допълнения,
представлява
пълният
и
единствен текст на цялото споразумение
между страните по отношение на темата и
заменя всички предишни споразумение между
страните, писмени или устни, свързани със
същата тема.

14.8.2. No modifications, amendments, or
supplements to this Agreement shall
be effective for any purpose unless in
writing and signed by the authorized
signatories of the parties.
The
foregoing provision also applies to
any waiver of the written-form
requirement. Where in this Section
and elsewhere in this Agreement or a
SOW written form is required, that
requirement can be met by facsimile
transmission, exchange of letters, or
other written form (excluding emails).

14.8.2. Никакви
изменения,
поправки
или
допълнения към настоящото Споразумение не
важат за каквато и да е цел, освен ако не са в
писмен вид и не са подписани от оторизирани
подписващи
лица
на
двете
страни.
Предходната разпоредба важи също за
всякакво премахване на изискването за
писмена форма. Там, където в този Раздел
или
на
друго
място
в
настоящото
Споразумение или Спецификация за услуга се
изисква писмен формуляр, това изискване
може да бъде изпълнено посредством
изпращане на факсимиле, обмен на писма или
друг вид писмен документ (с изключение на
електронни писма).

14.8.3. In the event of any inconsistencies
between the Agreement and a SOW,
the SOW shall take precedence over
the Agreement.

14.8.3. В случай на противоречие между
Споразумението и Спецификация за услуга,
Спецификацията
за
услуга
ще
има
преимущество над Споразумението.

14.8.4. No conflicting or other conditions,
including Customer’s general terms
and conditions, form any part of the
Agreement or SOW, even where
SAP has performed Services without
expressly rejecting such conditions.
Any purchase order or other
document issued by Customer is for
administrative convenience only. If,
for reasons related to Customer’s
internal arrangements or otherwise,
Customer’s conditions of purchase or
other standard terms are included by
insertion,
reference,
enclosure,
attachment
or
otherwise
in
Customer’s acceptance of SAP’s
offer (for example, in Customer’s
purchase order), Customer cannot
rely on those conditions or terms and
they are not incorporated in and do
not form any part of the Agreement
or SOW, and failure to expressly
exclude them does not imply their
acceptance.

14.8.4. Никакви конфликтни или други условия,
включително общите условия на Клиента, не
формират каквато и да е част от
Споразумението или Спецификацията за
услуга, дори когато SAP е изпълнила Услуги
без изрично да е отхвърлила такива условия.
Всяка поръчка за доставка или друг документ,
издаден от Клиента, служи само за
административно удобство. Ако по причини,
свързани с вътрешно организиране на Клиента
или други, условията за покупка или други
стандартни условия на Клиента бъдат
включени
чрез
добавка,
референция,
приложение, анекс или другояче в приемането
от страна на Клиента на предложението на
SAP (напр. в поръчка за доставка на Клиента),
Клиентът не може да разчита на тези условия
и те не са включени в Споразумението или
Спецификацията за услуга и не формират част
от тях, и ако не бъдат изрично изключени, не
се подразбира, че са приети.
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14.9. Regulatory Matters.
The SAP Confidential Information inclusive of all Work Product
and Deliverables are subject to the export control laws of various
countries, including without limit the laws of the Republic of
Bulgaria. Unless otherwise regulated by mandatory law,
Customer agrees that it will not submit the SAP Confidential
Information to any government agency for licensing consideration
or other regulatory approval without the prior written consent of
SAP, and will not export the Confidential Information to countries,
persons or entities prohibited by such laws. Customer shall also
be responsible for complying with all applicable governmental
regulations of the country where Customer is registered, and any
foreign countries with respect to the use of the Confidential
Information by Customer and/or its subsidiaries.

14.10. Survival.

14.9.

Правни въпроси.

Поверителната информация на SAP, която обхваща всички
Работни продукти и Позиции на доставка, е предмет на
законите за контрол на износа на различни държави,
включително, но не само, законите на Република България.
Освен ако задължителното право не предвижда друго,
Клиентът се съгласява да не предоставя Поверителната
информация на SAP на никоя правителствена агенция за
разглеждане на лицензирането или друго правно одобрение,
без предварително писмено съгласие на SAP и да не изнася
Поверителната информация до държави, физически или
юридически лица, за които това е забранено от закона.
Клиентът е отговорен също за спазването на всички
приложими правителствени уредби на държавата, в която е
регистриран Клиентът, както и на всички други държави, по
отношение на използването на Поверителната информация
от Клиента и/или негови филиали.
14.10.

Запазване на юридическа сила.

Sections 7 (Term), 8 (Work Product), 9(Confidentiality), 12
(Limitation of Liabilities), 14.6 (Governing Law), and 14.7 (NonSolicitation) shall survive any termination of this Agreement.

Раздели 7 (Срок), 8 (Работен продукт), 9(Поверителност), 12
(Ограничение на отговорности), 14.6 (Приложимо право) и
14.7 (Забрана на нелоялно привличане на клиенти)
продължават да се прилагат след каквото и да е
прекратяване на настоящото Споразумение.

15. System Security and Data Safeguards.

15.

When SAP is given access to Customer’s systems and data,
SAP shall comply with Customer’s reasonable administrative,
technical, and physical safeguards to protect such data and
guard against unauthorized access. In connection with such
access, Customer shall be responsible for providing SAP
Consultants with user authorizations and passwords to access its
systems and revoking such authorizations and terminating such
access, as Customer deems appropriate from time to time.
Customer shall not grant SAP access to Customer systems or
personal information (of Customer or any third party) unless such
access is essential for the performance of Services under the
Agreement. The parties agree that no breach of this provision
shall be deemed to have occurred in the event of SAP nonconformance with the aforementioned safeguard but where no
personal information has been compromised.

Когато SAP получи достъп до системи и данни на Клиента,
SAP се съобразява с разумните административни,
технически и физически мерки за защита на Клиента с оглед
защитата на такива данни и предпазване от неоторизиран
достъп. Във връзка с такъв достъп Клиентът има
отговорността да предостави потребителски оторизации и
пароли на Консултантите на SAP за достъп до своите
системи и да отмени тези оторизации, и да прекрати такъв
достъп, както Клиентът счете за подходящо, от време на
време. Клиентът не предоставя на SAP достъп до системи на
Клиента и лична информация (на Клиент или трета страна),
освен ако този достъп не е от първостепенно значение за
изпълнението на Услугите по Споразумението. Страните се
съгласяват, че никакво нарушение на тази разпоредба няма
да се счита за възникнало в случай на неспзване от страна
на SAP на гореспоменатите мерки за защита, но когато
никаква лична информация не е била засегната.
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