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ДОГОВОР

Днес, .................2016 г., между:

1. ДЪРЖАВНА ОПЕРА – РУСЕ, БУЛСТАТ 117103220, адрес: гр. Русе,
пл. „Св. Троица” № 7, представлявано от Найден Владиславов Тодоров,
Директор, e-mail: ruseopera@gmail.com, наричана по-долу накратко Възложител,
и
2. ………………......................................, ЕИК.............................., с адрес на
управление:
............................................................................................................,
представлявано от ...................................................................................., e-mail:
……………………………, наричано по-долу накратко Изпълнител,
Във връзка с проведена процедура за възлагане на обществена поръчка
чрез пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 5 от ЗОП с предмет
„Организиране и провеждане на културни събития за Държавна опера – Русе“,
уникален номер в партидата на АОП № 01638-2016-0001, утвърден доклад от
работата на комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите за участие
от ……….2016 г. и Решение за класиране на участниците №
………………./………..2016 г., на основание чл. 112, ал. 1 от ЗОП се сключи
настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.
Възложителят
възлага,
а
Изпълнителят
приема
срещу
възнаграждение да осъществи цялостна организация и провеждане на
Национално турне “Търси се Фигаро” (обособена позиция № 2) съгласно
предварително утвърдените от Възложителя изисквания.
1.1. Неразделна част от настоящия договор са поканата за участие, вкл.
техническо задание, техническото и ценовото предложение на Изпълнителя.

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА.
1
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ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
2.
Срокът за изпълнение на настоящия договор е до 23 декември 2016
г., като договорът влиза в сила в деня на неговото сключване.
3.
Общата цена за изпълнение на услугите по настоящия договор е в
размер на ………… лв. (……………………. лева) без ДДС, от които:
3.1. Наем на зали – ……………….. лв. без ДДС.
3.2. Изработване на рекламни и PR стратегии за привличане на публика и
тяхната реализация в комуникационните канали (външна реклама в електронните
медии, радио, интернет и други) – ……………… лв. без ДДС
3.3. Организация продажба на билети – ……………….. лв. без ДДС.
3.4. Техническо обезпечаване и професионална консултация при
осъществяване на техническата реализация – …………………. лв. без ДДС.
3.5. Осигуряване на квалифицирани организационен, рекламен,
търговски и технически екипи, пропускателен режим и охрана, ангажирани за
изпълнението на услугата за периода на договора и организация на място –
………………. лв. без ДДС.
3.6. Други съпътстващи дейности (хотелско настаняване, кетъринг,
транспорт, други) – ………… лв. без ДДС.
4.
Цената по чл. 3 от настоящия договор се изплаща при следните
условия и срокове:
4.1. Авансово плащане в размер на 25 % от общата цена – в срок до 5 дни
считано от датата на сключване на договора.
4.2. Междинно плащане в размер на 20 % от общата цена – след
провеждане на 3 събития от турнето.
4.3. Междинно плащане в размер на 20 % от общата цена – след
провеждане на 6 събития от турнето.
4.4. Междинно плащане в размер на 20 % от общата цена – след
провеждане на 9 събития от турнето.
4.5. Окончателно плащане в размер на остатъка от сумата – в срока по чл.
14 от договора.
5.
Преди извършване на всяко плащане Изпълнителят се задължава да
издаде и предостави на Възложителя оригинална фактура.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
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6.
Възложителят има право:
6.1. да получи изпълнение на възложената услуга съобразно условията на
поканата за участие, вкл. техническото задание, техническото и ценовото
предложение на Изпълнителя.
6.2. да участва и да съгласува всички дейности, свързани с организация и
провеждане на турнето, вкл. места и дати за провеждане на събитията.
6.3. да одобри рекламните и PR материали преди тяхното
разпространение и публикуване.
6.4. да получи приходите от продажба на билетите за посещение на
събитията.
6.5. да изисква своевременна замяна и/или допълване в случай че
осигурената от Изпълнителя осветителна и/или озвучителна техника не е
достатъчна и/или не е подходяща.
6.6. да проверява изпълнението на възложената услуга и да изисква от
Изпълнителя междинни устни и/или писмени отчети за етапа, до който са
изпълнени дейностите.
6.7. да откаже плащане по фактура, която не е оформена съгласно
изискванията на Закона за счетоводството.
7.
Възложителят се задължава:
7.1. да заплати договорената цена съгласно условията и сроковете по чл.
4 от настоящия договор.
7.2. да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя във връзка с
изпълнението на възложената услуга, вкл. като му предоставя поисканата
информация и/или документи.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

8.
Изпълнителят има право:
8.1. да получи договорената цена съгласно условията и сроковете по чл. 4
от договора след представяне на фактура за всяко плащане.
8.2. да му бъде оказано пълно съдействие от страна на Възложителя при
изпълнение на възложената услуга.
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9.
Изпълнителят се задължава:
9.1. да организира и проведе турнето, предмет на настоящия договор,
съгласно поканата за участие, вкл. техническото задание, техническото и
ценовото му предложение.
9.2. да съгласува предварително всички дейности, свързани с организация
и провеждане на турнето, вкл. места и дати на провеждане.
9.3. да изработи оригинална рекламна и PR концепция за промотиране на
турнето и да организира продажбата на билетите с цел осигуряване на
максимално широка посещаемост.
9.4. да обезпечи технически и организационно цялостното провеждане на
турнето – съгласно условията на поканата за участие и техническото задание.
9.5. да издаде фактури преди получаване на всяко от плащанията по
договора.
9.6. да предоставя на Възложителя устни и/или писмени отчети за етапа
на изпълнение на договора – при поискване от негова страна.
9.7. да уведоми своевременно Възложителя в случай че срещне трудност
и/или пречка при организиране на турнето.
9.8. да изпълни възложената услуга професионално и като положи
грижата на добрия търговец.

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

10. Настоящият договор се прекратява:
10.1. по взаимно писмено съгласие;
10.2. с изтичане на срока на договора без значение дали всички събития от
турнето са били организирани и проведени.
10.3. при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните с
отправяне на 10-дневено предизвестие, след изтичането на което не е последвало
изпълнение от неизправната страна.
11. В случай че турнето или някое от събитията не бъде организирано и
проведено по причини, за които Изпълнителят носи отговорност, Възложителят
не дължи заплащане на цената по настоящия договор или стойността на
непроведеното събитие.
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11.1. За целите на настоящата разпоредба стойността за организиране на
едно събитие от турнето е цената по чл. 3 от договора, разделена на броя на
събитията.
VІІ. ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНА УСЛУГА.

12. В срок до 10 (десет) дни след организиране и провеждане на турнето
Изпълнителят се задължава да предостави отчет за изпълнената услуга със
следното минимално съдържание:
12.1. Наем на зали – вид на залите, дата на събитията, крайна цена в лева
без ДДС.
12.2. Описание на изработените рекламни и PR стратегии за привличане на
публика – видове, брой, начин на тяхната реализация в комуникационните
канали, описание на рекламната кампания и крайна цена в лева без ДДС.
12.3. Брой продадени билети по ценови категории, обща стойност на
продадените билети – за всяко от събитията и обща сума.
12.4. Описание на техническото обезпечаване на турнето – видове
използвано озвучително и осветително оборудване за всяко от събитията, крайна
цена в лева без ДДС.
12.5. Описание на осигурения организационен и технически екип и
пропускателния режим и охрана, крайна цена в лева без ДДС.
12.6. Други съпътстващи дейности – брой настанени, хотел, вид стаи,
кетъринг и други – за всяко от събитията, крайна цена в лева без ДДС.
12.7. Размер на окончателното плащане – разликата между крайната обща
цена в лева без ДДС и направените авансово и междинни плащания.
12.8. Друга информация по преценка на Изпълнителя.
13. В срок до 10 (десет) дни от получаване на отчета Възложителят има
право да направи писмено възражение за цялостно или частично неизпълнени
дейности. В този случай Възложителят има право да изисква намаляване на
цената пропорционално на вида неизпълнена дейност.
14. В случай че Възложителят не направи възражение по реда на чл. 13
от договора и приеме предоставения отчет, същият дължи да направи
окончателното плащане в срок до 5 дни от приемането му и предоставяне на
фактура от страна на Изпълнителя.
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VIII. НЕУСТОЙКИ

15. При некачествено или неточно неизпълнение на задълженията по
този договор Изпълнителят дължи на Възложителят неустойка в размер на 5 %
от стойността на договора – за всеки отделен случай.
16. При забава на Възложителя, същият дължи на Изпълнителя
неустойка в размер на 0,5 % за всеки просрочен ден, но не повече от 10 (десет) %
върху неплатената сума.
17. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по
общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от определените по настоящия
договор неустойки.

VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. Споровете, възникнали при или по повод изпълнението на договора,
се решават по взаимно съгласие между страните, а при невъзможност се отнасят
към компетентния съд съгласно правилата на родовата и местната подсъдност.
19. Счита се, че между страните е спазена писмена форма, ако
съответното съобщение и/или уведомление е изпратено по електронна поща.
20. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство.
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра – по един
за всяка от страните и се подписа от тях, както следва:

Възложител: _________________
/Найден Тодоров/

Изпълнител:________________
/……………………/
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