
ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
с предмет: „Избор на изпълнител за техническо обезпечаване на концерти на Плевенска
Филхармония, разделена на две позиции”, Позиция №1 „Озвучаване на концерти”,
№ 52

Днес 21.12.2018 г. в гр. Плевен, между:  Плевенска Филхармония,представлявана от
Нели Костова- временно изп.длъжността директор , със седалище и адрес на управление: гр.
Плевен 5800, ул. „Васил Левски” №155, ЕИК по БУЛСТАТ 000405995 и  Виолета Найденова-
Добрева - гл. счетоводител, наричан на кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и
БИ САУНД ЕООД, ЕИК 104685191 ,със седалище и адрес на управление гр.Велико
Търново,ул.Елин Пелин №8 ,представлявано от Пламен Йорданов Йорданов наричан/о/
по-нататък в договора накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ, в съответствие с резултатите от
проведената обществена поръчка по реда на чл.187 от ЗОП и с ID № 9084004 на
информацията в AОП и съгласно утвърден протокол от възложителя на 14.12.2018 г. за
определяне на ИЗПЪЛНИТЕЛ и на основание чл. 112 от ЗОП, се сключи настоящия
договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост „Договор”, с
който страните се споразумяха за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение
да изпълни обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за техническо
обезпечаване на концерти на Плевенска Филхармония, разделена на две позиции”,
Позиция №1 „Озвучаване на концерти”

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва услугата по този договор, съгласно изискванията на
техническата спецификация, както и съгласно приетата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оферта на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 2(1) Всички възложени работи по договора не трябва да надвишават максималната
стойност на договора, която е до 41900 лв. без ДДС /четиридесет и една хиляди и
деветстотин лева без ДДС/ или до 50280 лв. с ДДС /петдесет хиляди и двеста и осемдесет
лева с ДДС/.

(2) Договорът се сключва по единични цени в лв. без ДДС – Приложение №1 към
договора, съгласно представената ценова оферта.

(3) Договорените единични цени в лв. без ДДС по изпълнение на услугата са фиксирани
и няма да бъдат променяни за целия период на действие на договора, освен в изрично
предвидените случаи при условията и реда на чл. 116 от ЗОП.

Чл. 3(1) Финансирането за изпълнение на поръчката по позицията ще се осъществява от
Плевенска Филхармония чрез Министерството на културата.

Чл. 4(1) Плащанията по договора ще се извършват в срок до 30 /тридесет/ календарни
дни по банков път, на посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка и след изпълнение на
конкретната възложена услуга, въз основа на двустранно подписани протоколи за изпълнените
дейности по позицията между Възложителя и Изпълнителя и представени в счетоводството
оригинални фактури, издадени от Изпълнителя, съгласно закона за счетоводството и ЗДДС.

Чл. 5(1) Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната
банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

BIC: ………………….
IBAN: ………………..
БАНКА: ......................



(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по предходната алинея в срок от 3 дни, считано от момента на промяната.
В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.

(3) Паричните вземания по настоящия договор и по договорите за подизпълнение са
прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително
изпълнение.

ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 6 (1) Договорът влиза в сила от датата на подписването му и е със срок на
изпълнение до 31.12.2019 г. или до достигането на максималната му стойност в лв. с ДДС по
чл.2 (1) от този договор.

(2) Всички задължения на страните по договора за изпълнение на услугата приключват
до настъпването на едно от двете обстоятелства по чл.6(1) от този договор.

Чл. 7. Място на изпълнение на настоящата обществена поръчка - в различни населени
на територията на Република България.

ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 8(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изисква представяне на гаранция за изпълнение от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

V. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Чл. 9 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава писмено да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по

договора най-малко 5 /дни/ преди провеждането на всеки концерт относно дата, място и час на
провеждане на събитието.

(2) Приемането на изпълнението на услугата по този договор се удостоверява с
двустранни протоколи за установяване качественото й изпълнение.

Чл. 10(1)  Еднократното некачествено изпълнение или неизпълнение на възложената
услуга от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще се счита за основание за едностранно прекратяване на
договора от страна на Възложителя.

Чл. 11(1) Всички свързани рискове, свързани с качественото с изпълнение на услугата,
се поемат от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
12.1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява всяка от услугите по договора в срок

и без отклонения, съгласно предложения срок, Техническата спецификация и настоящия
договор.

12.2.  да упражнява контрол по изпълнението на този договор като извършва проверка
във всеки момент от изпълнението на договора относно качество и количество без това да
пречи на оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

12.3. да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след сключване на договора или най-късно преди
започване на изпълнението му, да представи информация за името, данните за контакт и
представителите на подизпълнителите, посочени в офертата.

12.4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.

12.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за действия или бездействия на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в резултат на които възникнат: смърт или злополука, на което и да било
физическо лице на обекта, загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество,
вследствие изпълнение на услугата.

Чл. 13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:



13.1. да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всяко предстоящо събитие,
съгласно условията в Техническата спецификация.

13.2. да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора, съгласно условията в договора.

13.3. да представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от влизането в сила на договора
списък на длъжностните лица, които ще осъществяват контрол по договора.

13.4. да изплаща уговорените възнаграждения в срок, съгласно условията в договора.
13.5. да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
14.1. да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на

дейностите по договора, съгласно условията в договора, включително предоставяне на нужната
информация.

14.2. да получи съответното възнаграждение за качественото изпълнение на всяка
услуга.

Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
15.1. да осигури и гарантира качествена и безотказна работа на техниката и

оборудването, както и да изпълнява качествено и в срок възложените му услуги по договора
15.2. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва подизпълнител/и, след сключване на

договора и най-късно преди започване на изпълнението му, следва да уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

15.3. при изпълнението на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ (ненужното се
изтрива) няма да ползва или ще ползва следните подизпълнител/и, посочени в офертата му:

………………………………. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение
или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, копие на
договора или на допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.

15.4. замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:

15.5.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
обществената поръчка;

15.5.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които
ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

15.6. при замяна или включване на подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал.2 и ал.
11 от ЗОП.

15.7. подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,
които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение предмета на договора, включително и при
наличието на подизпълнители.

15.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите подизпълнители са длъжни да спазват всички
приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното
екологично, социално и трудово право съгласно приложение № 10 от ЗОП.



15.9. единствено ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е отговорен пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за качественото
изпълнение предмета на договора, включително и при наличието на подизпълнители;

15.10. да работи с технически правоспособни лица при изпълнението на задълженията
си, да спазва всички технически нормативни документи, както и правилата по техническа
безопасност, хигиена на труда, противопожарна безопасност, за опазване на околната среда и
безопасност на движение;

15.11. да не възлага изпълнението на дейностите по този договор или на части от него
на трети лица;

15.12. да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на
задълженията му по настоящия договор.

VІІІ. НЕУСТОЙКИ

Чл. 16(1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни възложената услуга или изискванията за
извършване й, в установения по договора срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 30% от възложената услуга.

(2) При отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши услуга по договора, възложена
му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 50 % от единичната
цена в лв. с ДДС на възложената услуга.

Чл. 17. Във всеки един от случаите по чл. 19 ал. 1 и ал. 2 от този Раздел,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извърши прихващане за вземанията си към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
дължимото към него възнаграждение за извършена дейност по договора или да пристъпи към
реализация на правата си по предоставената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на
договора. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ реализира едно от посочените си права по свой избор.

Чл. 18. При неизпълнение на договорените условия изправната страна може
едностранно да прекрати изпълнението на настоящия договор, като по реда установен със ЗЗД
и ГПК поиска от неизправната страна обезщетение за нанесени щети.

Чл. 19. При забавяне плащанията от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същия дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 0,01 % от стойността на забавените суми за всеки просрочен ден, но не
повече от 10 % от стойността на забавените суми.

Чл. 20. При претърпени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вреди в по-голям размер от уговорените
неустойки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетение за вреди по общия исков ред.

ІХ. НЕПРЕДВИДЕНИ И ИЗКЛЮЧИТЕЛНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 21. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията по
настоящия договор, ако това се явява последица от появата на непредвидени и изключителни
обстоятелства по смисъла на Закона за обществените поръчки, и ако тези обстоятелства,
непосредствено са повлияли на изпълнението на настоящия договор.

Чл. 22(1) Страната, която се намира в невъзможност да изпълнява задълженията си по
този договор поради изключителни обстоятелства, е длъжна незабавно:

а) да уведоми писмено другата страна в срок от 3 /три/ дни за: настъпилото събитие,
което причинява неизпълнение на задълженията й, степента, до която това събитие
възпрепятства изпълнението на задълженията на тази страна, причините за събитието и
неговото предполагаемо времетраене;

б) да положи всички разумни усилия, за да избегне, отстрани или ограничи до минимум
понесените вреди и загуби.

(2) Докато трае изключителното обстоятелство, изпълнението на задължението се
спира.

(3) Не може да се позовава на изключителни или непредвидени обстоятелства тази
страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност
за изпълнението на договора.

(4) Липсата на парични средства не представлява "непредвидено обстоятелство".



(5) Определено събитие не може да се квалифицира като "непредвидено обстоятелство",
ако:

а) ефектът от това събитие е могъл да се избегне, ако която и да е от страните е
изпълнявала добросъвестно задълженията си по този договор;

б) ефектът от това събитие е могъл да бъде избегнат или намален с полагането на
всички разумни грижи.

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 23. Настоящият договор се прекратява при наличие на някои от следните случаи:
23.1. С изпълнението на договора - до настъпването на едно от двете обстоятелства по

чл.6(1) от този договор.
24.2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма. В този случай никоя

от страните не дължи на другата обезщетение.
24.3. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ бъде обявен в неплатежоспособност или бъде открита

процедура за обявяването му в несъстоятелност или ликвидация;
24.4. При възникване на непредвидени и изключителни обстоятелства за изпълнение на

договора, страните могат предсрочно да прекратят договора, без да си дължат взаимни
обезщетения за прекратяването.

24.5. С едностранно изявление на изправната страна до другата страна при виновно
неизпълнение на задълженията по договора – с 5-дневно писмено предизвестие от изправната
до неизправната страна.

24.6. С 5-дневно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при установени по
надлежния ред от държавен контролен орган груби нарушения на нормативната уредба от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

24.7. при констатирани нередности или конфликт на интереси – едностранно с 10-
дневно с писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Чл. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този
случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ плащане на дейностите, реално
извършеното от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, без писмено
предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:

26.1. изпълнява поръчката с подизпълнител, който не е бил посочен в офертата за
участие в обществената поръчка;

26.2. при системно неизпълнение на задълженията по настоящия договор по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 27. Възложителят прекратява договора за обществена поръчка, когато:
27.1. е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът

да бъде изменен на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
27.2. се установи, че по време на провеждане на поръчката за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са били

налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, въз основа на които е следвало да бъде
отстранен;

27.3. поръчката не е следвало да бъде възложена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поради наличие на
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл. 258 ДФЕС.

27.4. В случаите по т.27.2 и 27.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетение при
претърпени вреди от прекратяването на договора.

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 28. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на
този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата /с обратна разписка/, по факс, по електронна поща, предадени чрез куриер
срещу подпис на приемащата страна или предадени от представител на изпращащата страна и
приети срещу подпис от представител на приемащата страна.
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