ДОГОВОР
№ РД-084/……………..2017 г.
Днес 06.07.2017 год. в гр. София между
НАРОДЕН ТЕАТЪР „ИВАН ВАЗОВ“, ЕИК000670748, № по ДДС BG000670748 с
адрес: гр. София, ул. „Дякон Игнатий“ № 5, представлявано от Мариус Донкин – Директор
и Даринка Драгова – главен счетоводител, наричано за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една
страна
и
„МУЗИКАЛНИ ПРОДУКТИ ИГС“ ЕООД, ЕИК 115725322, ИН по ДДС
BG115725322, със седалище и адрес на управление гр.Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ 10,
представлявано от Иван Асенов Христев – управител, наричано за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна
На основание чл. 194, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и в изпълнение на
Решение № - Заповед №РД-09-158/30.06.2017 г. на директора на НТ Иван Вазов за
утвърждаване на протокол от работата на комисия, след събирането на оферти чрез
публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет „Инженеринг
(проектиране и изпълнение) на осветителни и озвучителни сценични системи в Народен
театър „Иван Вазов“, се сключи настоящият договор за следното:
1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши проектиране и изпълнение на
осветителни и озвучителни сценични системи в Народен театър „Иван Вазов“, съгласно
поръчката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и срещу възнаграждение, платимо в размера и по начина,
описани по-долу.
1.2. Предметът на поръчката включва:
1.2.1. разработването на проект и изпълнението на осветителни системи за Голяма
сцена в сградата на НТ „Иван Вазов“;
1.2.2. разработването на проект и изпълнението на озвучителни системи за Голяма и
Камерна сцени в сградата на НТ „Иван Вазов“.
1.3. Мястото на изпълнение на поръчката е сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с адрес: гр.
София 1000, ул. „Дякон Игнатий” № 5.
1.4. Параметрите на поръчката са подробно описани в техническа спецификация и
техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, приложения № 1 и № 2 към настоящия
договор.
1.5. В срок до 5 (пет) дни от датата на сключване на Договора, но най-късно преди
започване на неговото изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнението на Договора в срок до 3 (три) дни от
настъпване на съответното обстоятелство. (ако е приложимо)
2. ЦЕНИ

2.1. Срещу изпълнението на поръчката съгласно договорените условия,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 154 500,00 лв.
(сто петдесет и четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС, или 185 400,00 (сто осемдесет и
пет хиляди и четиристотин) лева с включен ДДС, от които за проектиране 4 500,00 (четири
хиляди и петстотин) лв. без ДДС, или 5 400,00 (пет хиляди и четиристотин) лв. с включен
ДДС и за изпълнение на СМР 150 000,00 (сто и петдесет хиляди) лв. без ДДС, или
180 000,00 (сто и осемдесет хиляди) лв. с ДДС.
3. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Възнаграждението за изпълнение на поръчката по т. 1.1. от настоящия договор
се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по банков път по сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
следния начин:
3.1.1. аванс в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността по т. 2.1. от настоящия
договор или 77250,00 (седемдесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева без ДДС или
92700,00 (деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева с ДДС, в срок от 20 (двадесет) дни
от подписване на договора и издаването на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3.1.2. окончателно плащане в размер на 50 % (петдесет на сто) от стойността по т.
2.1. от настоящия договор или 77250,00 (седемдесет и седем хиляди двеста и петдесет) лева
без ДДС или 92700,00 (деветдесет и две хиляди и седемстотин) лева с ДДС, в срок от 20
(двадесет) дни след приключването и приемането на работата, удостоверено с протокол за
действително извършената работа, след приспадането на аванса и издаването на фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3.2. Общото възнаграждение се формира въз основа на действително извършените
проектни и строително-монтажни работи, но не повече от посочената в т. 2.1. сума.
3.3. Всяко плащане по този договор се извършва въз основа на следните документи:
3.3.1. отчет за извършените работи, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3.3.2. приемо-предавателен протокол за установяване и приемане на качествено
изпълнени в пълен обем видове и количества работи, подписан от страните след получаване
на отчета по т. 3.3.1;
3.3.3. фактура за дължимата сума за съответната дейност, издадена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и представена на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
3.4. Когато за частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител,
изпълнението може да бъде предадено отделно от изпълнението на останалите дейности,
подизпълнителят представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отчет за изпълнението на съответната
дейност, заедно с искане за плащане на тази дейност пряко на подизпълнителя.
3.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отчета и
искането за плащане на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му,
заедно със становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими.
3.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейностите, съобразно условията на
договора и заплаща възнаграждение за тази дейност на подизпълнителя в срок до 20
(двадесет) дни от подписването на приемо-предавателен протокол. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право да откаже да извърши плащането, когато искането за плащане е оспорено от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4. СРОК НА ДОГОВОРА
4.1. Настоящият договор влиза в сила от датата на неговото подписване, като общият
срок за изпълнение на поръчката, предмет на договора е 56 (петдесет и шест) календарни
дни от подписване на договора.
4.2. В случай на забавяне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да предаде строителната площадка,
срокът на изпълнение на СМР се удължава със срока на забавянето.
4.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да не започне изпълнението на СМР до
превеждането на авансовото плащане по т. 3.1.1. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ започва
изпълнението на СМР незабавно след превеждането на аванса.
4.4. В случай на забавяне, по причини, които не зависят от страните, срокът на
изпълнение се удължава със срока на забавянето.
5. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да
извършва проверки на обекта относно количествата и качеството на влаганите материали,
суровини, компоненти и точното изпълнение на СМР.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява постоянен контрол при извършване
на СМР.
5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
5.3.1. да заплати дължимото възнаграждение в размера, начина и сроковете по
настоящия договор;
5.3.2. да приеме проекта, изготвен съобразно изискванията на договора и
приложенията към него;
5.3.3. да предаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ строителната площадка, за което се подписва
двустранен протокол;
5.3.4. да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ писмено за появилите се в гаранционния срок
дефекти в 5 (пет) дневен срок от установяването им;
5.3.5. да подсигури отговорна охрана на обекта, както и необходимите за извършване
на СМР ток, вода и др. на строителната площадка;
5.4. През периода на изпълнение на договорените СМР, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи
отговорност за действията или бездействието на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или негови служители,
в резултат на които възникват вреди, а именно:
5.4.1. злополука на което и да било физическо лице, правомерно допуснато на обекта;
5.4.2. загуба или нанесена вреда на каквото и да било имущество при изпълнение
предмета на договора.
5.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
5.5.1. да върне проекта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с указания за отстраняване на
недостатъци и определяне на подходящ срок за това, когато установи отклонения от
изискванията по предходната точка;
5.5.2. да откаже да приеме изпълнението при съществени отклонения от
договореното
6. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, при изпълнение на задълженията си при условията
и в сроковете на настоящия договор, да получи дължимото възнаграждение, по начина
уговорен в т. 3 от същия.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
6.2.1. да изготви проекта чрез лицата, посочени в Приложение № 2;
6.2.2. да изпълни СМР по поръчката, след като е съгласувал и получил одобрение на
проекта от страна на упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
6.2.3. да спазва правилата за техническа и противопожарна безопасност и
пропускателния режим на обекта;
6.2.4. да достави за своя сметка всички материали и оборудване, свързани с
изпълнението на поръчката;
6.2.5. да урежда с ангажираните от него работници и специалисти всички
трудовоправни и осигурителни отношения, като осигурява техническа безопасност и
охрана на труда на обекта;
6.2.6. поддържа ред и чистота в района на обекта по време на извършване на
строително-монтажните дейности и при завършването им е длъжен да предаде обекта чист
и освободен от механизация, съоръжения, строителни материали и др.;
6.2.7. да влага при изпълнението на СМР качествени материали, конструкции,
изделия и компоненти, отговарящи на утвърдените стандарти;
6.2.8. да предостави декларации за съответствие на влаганите строителни материали;
6.2.9. да обезпечи необходимите му инструменти, машини и съоръжения по
предмета на договора;
6.2.10. да информира своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички пречки, възникващи
в хода на изпълнението на работата и да предлага начини за отстраняването им, като може
да поиска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ указания и/или съдействие за отстраняването на такива
пречки
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря изцяло за всички договорени СМР на обекта и
тогава, когато ги е предоставил за изпълнение на други лица. Той възстановява за своя
сметка всички щети, причинени виновно от ангажираните от него работници, специалисти
и трети лица.
6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение
с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 10 (десет) дни от сключване на
настоящия договор. В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или
на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител
изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП
(ако е приложимо).
6.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да възлага работата по договора или части от нея
на подизпълнители, извън посочените в неговата оферта.
7. ГАРАНЦИИ
7.1. Гаранционният срок за извършените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работи е 5 (пет) години,
считано от датата на приемане на работата без забележки с двустранен протокол, освен за
видовете работи, за които със закон е предвиден по-дълъг гаранционен срок.

7.2. Дефекти се установяват по време на извършване на работата с двустранно
подписан протокол от представители на страните, а след приключването ѝ – с протокол,
съставен и подписан от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани за своя сметка всички дефекти,
появили се в рамките на гаранционните срокове и установени съгласно предходния член, в
седемдневен срок от уведомяването за тях и осигуряване на достъп до обекта от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
8.1. Настоящият договор може да бъде прекратен предсрочно:
8.1.1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма
8.1.2. при развалянето му поради виновно неизпълнение, на което и да е от
задълженията на една от страните по договора – с отправяне на петдневно писмено
предизвестие от изправната страна към неизправната;
8.1.3. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на поръчката,
предмет на настоящия договор, до 5 (пет) работни дни от датата на предаването на
строителната площадка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора едностранно, без
предизвестие. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи незабавно възстановяване на
авансово преведената сума, заедно със законовата лихва, считано от датата на превеждането
ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, до датата на нейното възстановяване, както и неустойка в размер на
10 % (десет на сто) от стойността на поръчката по чл. 2.1., платима в срок от 10 (десет)
работни дни, считано от датата на прекратяване на договора.
9. НЕУСТОЙКИ И САНКЦИИ
9.1. При забава за извършване и предаване в срок на възложените видове работи,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка за всеки изминал ден просрочие
в размер на 0.5% (нула цяло и пет на сто) от стойността на поръчката, но не повече от 10%
(десет на сто) общо.
9.2. При забавяне на дължимо плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на законната лихва за забава.
9.3. При прекратяване на договора по чл. 8.1.1. взаимоотношенията между страните
се уреждат в писмено волеизявление за прекратяване на договора.
9.4. При разваляне на договора, виновната страна дължи неустойка в размер на 10 %
(десет на сто) от общата стойност на договора.
9.5. При неспазване на срока за отстраняване на гаранционни дефекти
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право сам да извърши необходимите ремонти за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
направените от него разходи по отстраняването на дефектите, заедно с неустойка в размер
на 10 % (десет на сто) върху стойността на разходите.
9.6. Всички щети, понесени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в резултат на грешки, недостатъци
и пропуски, некачествено строителство и неспазване на срокове и други действия или
бездействия на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, свързани с предмета на този договор и произтичащи от
него са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ .
9.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност при поява на дефекти в изпълнените
видове работи, появили се вследствие неправилна експлоатация или лошо съхранение.

9.8. Уговорените неустойки не препятстват търсенето по общия ред на обезщетение
за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, причинени от неизпълнение на договора,
когато същите надвишават размера на неустойката.
10. ИЗМЕНЕНИЯ
10.1.Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения,
изготвени в писмена форма и подписани от двете страни, в съответствие с изискванията и
ограниченията на ЗОП.
11. АВТОРСКИ ПРАВА
11.1. Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право
и сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви
други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на
договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха
принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не
притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на
договора, които могат да бъдат обект на авторско право.
11.2. В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и
използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този
договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да
направи възможно за използването им от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
11.2.1. чрез промяна на съответния документ или материал; или
11.2.2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент
със същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или
11.2.3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото
лице, чиито права са нарушени.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени
авторски права от страна на трети лица в срок до 7 (седем) дни от узнаването им. В случай,
че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната
отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението
по договора.
11.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените
вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски
права на трети лица.
12. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА
12.1. Страните не отговарят за неизпълнение на задължение по този договор, когато
невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила.
12.2. За целите на този договор, „непреодолима сила“ има значението на това
понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. Страните се съгласяват, че за
непреодолима сила ще се считат и изменения в приложимото право, касаещи дейността на
която и да е от тях, и възпрепятстващи изпълнението или водещи до невъзможност за
изпълнение на поетите с Договора задължения.

12.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички
разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. Към
уведомлението се прилагат всички релевантни и/или нормативно установени доказателства
за настъпването и естеството на непреодолимата сила, причинната връзка между това
обстоятелство и невъзможността за изпълнение, и очакваното времетраене на
неизпълнението.
12.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира.
Засегнатата страна е длъжна, след съгласуване с насрещната страна, да продължи да
изпълнява тази част от задълженията си, които не са възпрепятствани от непреодолимата
сила.
12.5. Не може да се позовава на непреодолима сила страна:
12.5.1. която е била в забава или друго неизпълнение преди настъпването на
непреодолима сила;
12.5.2. която не е информирала другата страна за настъпването на непреодолима
сила; или
12.5.3. чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до
невъзможност за изпълнение на договора.
12.6. Липсата на парични средства не представлява непреодолима сила.
13. УВЕДОМЛЕНИЯ
13.1. Всички уведомления между страните във връзка с този договор се извършват в
писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по
факс, електронна поща с квалифициран електронен подпис.
13.2. За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както
следва:
За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. София, 1000, ул. „Дякон Игнатий“ 5
Тел.: 02/8119 236, 02/8119 280
Факс: 02/987 7800
e-mail: info@nationaltheatre.bg
Лице за контакт: инж. Емил Марков
За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Адрес за кореспонденция: гр. Пловдив, ул.“Хр.Г.Данов“ 10
Тел.: 0888802782
e-mail: muzikalni_produkti@abv.bg
Лице за контакт: Иван Асенев Христев
13.3. За дата на уведомлението се счита:
1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;
3. датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по
куриер;
3. датата на приемането – при изпращане по факс;

4. датата на изпращане – при изпращане по електронна поща с квалифициран
електронен подпис.
13.4. Всяка кореспонденция между страните ще се счита за валидна, ако е изпратена
на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за
комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси,
телефони и други данни за контакт, съответната страна е длъжна да уведоми другата в
писмен вид в срок до 3 (три) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това
задължение всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на
посочените по-горе адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица
за контакт.
13.5. При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието,
правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност,
срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 3 (три) дни от
вписването ѝ в съответния регистър.
14. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
14.1. Условията и цените на този договор не могат да бъдат разкривани на трети лица,
без предварителното писмено съгласие на другата страна. Такова съгласие не се изисква,
когато разкриването на условията на договора е следствие от законово задължение на някоя
от страните или искане на компетентен държавен орган.
14.2. В срок от 2 (два) дни от подписването на този договор, двете страни ще посочат
писмено трите имена и адреса за кореспонденция на лицата, които ще ги представляват
(включително ще осъществяват инвеститорски контрол) в хода на строителството и ще
подписват всички актове и протоколи.
14.3. Изменения и допълнения по този договор могат да се правят само по взаимно
съгласие на страните, изразено в писмена форма.
14.4. Споровете по тълкуването и изпълнението на този договор се решават
доброволно по споразумение между страните, а когато това се окаже невъзможно - по
съдебен път от компетентните български съдилища.
14.5. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
законодателство на Република България.
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра - по един
за всяка страна.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
(п) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД
Мариус Донкин
Директор
(п) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД
Даринка Драгова
Главен счетоводител

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
(п) заличен на основание чл. 23 ЗЗЛД
Иван Христев
управител

