Заличените данни са на основание ЗЗЛД

ДОГОВОР
за изработка и разпространение на информационна имиджова
рубрика

Днес,

05 ГЛ
У . ....... 2019г. в София се сключи настоящият договор за

изработка и разпространение на пиар материали между:

I. “Софийска вода“АД, с ЕИК 130175000, с адрес на регистрация София, Бизнес парк София, „Младост“ - 4, сграда 2А, п.к. 1766 и
представлявано от Изпълнителния директор Васил Борисов Тренев,
наричано за кратко ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

II. “Иван Радев Студио” ЕООД, с ЕИК 201576524, със седалище и адрес
на управление на ул. “Латинка” № 28, София, район „Изгрев”,
представлявано от Управителя Иван Радев Радев, наричано по-долу
за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна

при следните условия:

1.

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши дейности по създаването,
поддържането и разпространението на информационни и
имиджови текстови и аудио-визуални продукти, оформени в
рубрика

за

разпространение

чрез

видео-системата

на

Метрополитен - София в продължение на една година по заявка
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
1.1.

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу
заплащане да осигури, изработва и поддържа информационна
рубрика с обща продължителност 30 секунди, предназначена за
излъчване

на

информационни

и

имиджови

съобщения,

подадени и заявени за изработка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

на

територията на столичното метро с честота по предварителен
утвърден и съгласуван график.

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява:

1.2.1.

Да програмира и достави в продължение на година
излъчване чрез екраните на медията със столичното
метро „НЮ Левъл Комюникейшън“;

1.2.2.

Да обработва два пъти в седмицата темплейт за
рубрика/ среда за интегриране на експлоатационна и
имиджова информация/;

1.2.3.

Да

следи

и

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

подготвя
информация,

предоставената
по

от

приложената

оферта, и точните излъчвания в детайли; и
1.2.4.

Да подготвя и обработва за темплейта* както да
разпространява кратки видео и текстови материали 4
дни от седмицата, с повтаряемост 50 пъти на ден
(общо

850

ротации

месечно)

по

заявка

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включващи 30-секундни текстови
и/или гласови съобщения - 2 новини на седмица (8
новини месечно) и 2 видео новини месечно.

2. СРОКОВЕ:

Възложената работа,

предмет на настоящия договор,

изисква

подадена от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, снимков и видео
материал за целите на изпълнението на поръчката, обект на този
договор.
2.1. Всяко съобщение, подадено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се изпраща 24
часа преди съобщението да излезе в медията.
2.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на одобрение на подготвените
материали, в случай че изпраща съобщенията си 24 часа преди
съобщенията да бъдат показвани в метро-видеосистемата,.
3. ЦЕНА:
3.1. Цената на договора се определя в размер на 96 000 лева. Цената
не включва ДДС.
3.2.

Цената се изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на дванайсет равни
вноски, за срока на договора, а именно една година от
датата на подписване.

3.3.

Месечната сума на горепосочените услуги възлиза на
8000.00 лв. (без ДДС).

3.4.

Месечната сума по договора е разпределена както следва:
- 1221 лв. (без ДДС) за производство и обработка на
съдържанието.
- 6779 лв. (без ДДС) за излъчвания.

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в началото на всеки месец да издава
фактура

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,

придружена

с

приет

отчет

за

извършената количествено и качествено дейност и подписан от двете
страни протокол. Всяко плащане ще се извършва 45 дни след
издаването на фактурата.
Първата фактура се издава след подписване на настоящия договор с
последващо плащане в рамките на 15 работни дни, като в края на
първия месец се издаде и приеме първият протокол.
4. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

Цената на договора се заплаща по банков път по сметка на
изпълнителя:
ProCredit Bank
IBAN BG04PRCB92301043552318

5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите
информация/съобщение, или обекти за заснемане, както и снимков
или видео материал, най-късно до 24 часа преди съобщението да
излезе във видеосистемата на столичното метро.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да уточнява своите изисквания по
предмета на договора и да изпраща промени или корекции върху
съдържанието само в писмен

вид или

по електронна

поща.

Уточненията и корекциите се правят в срок до 12 часа, ако
необходимите промени са изпратени 24 часа преди излъчването на
изработената до момента продукция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в противен
случай корекциите не се отразяват в работата и се отхвърлят.
5.3. В случаи на съществени промени в предмета на договора,
неупоменати в предварителните изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
последният

се

задължава

да

удължи

сроковете

и

увеличи

заплащането на крайния продукт, след постигане на споразумение с
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ придобива всички авторски права върху
произведените продукти от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, произтичащи по силата и
в рамките на този договор.
6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изработи възложената работа
съобразно

първоначалните

изисквания

на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

и

направените в срок последващи уточнения и корекции.
6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да създава, систематизира,
редактира и оформя продукционно изпратената информация от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
6.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва крайния срок за
изпълнение на всяка точка от настоящия договор.
6.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да пази важната информация
конфиденциална и да защитава доброто име на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
произведените от него рубрики.
7. ОТГОВОРНОСТ:

7.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се ангажира с истинността на предоставената
от него информация, както и с уреждането на авторски и сродни права
на материалите, изпратени от него. Той притежава авторските права
върху създадената продукция, възпроизведена чрез видеосистемата
на метрополитена.
7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер
на 1% /едно на сто/ за всеки ден просрочие но не повече от 10% /десет
на сто/ от цената на съответното забавено плащане.
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер
на 1% /едно на сто/ за всеки ден забава, но не повече от 10% /десет на
сто/

от

цената

на

съответното

месечно

възнаграждение

за

неизпълнени и/или неизлъчени в срок и/или с необходимото качество
материали от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.3 Този договор може да бъде прекратен едностранно прекратяване
от всяка от страните с едномесечно писмено предизвестие.

7.4

При възникване на спорове в хода на изпълнението на този

договор и при невъзможност да се решат възникнали противоречия в
съответствие с интересите на страните, спорните въпроси се решават
в съответствие с българското законодателство.
8. ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:
От страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ще
отговаря
От страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за връзка с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще
отговаря

9. РАЗНИ:
Този договор е съставен в два еднообразни екземпляра по един за
всяка от страните.

За ВЪЗЛОЖИТ

Васил Тренев

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Иван Радев

