ДОГОВОР
Днес, ___.___.2016 г., в гр. Монтана се сключи настоящият договор между:
1. ОБЩИНА МОНТАНА с адрес гр. Монтана, ул. „Извора” №1, ЕИК 000320872, представлявана от кмет Златко Живков и гл. счетоводител Валерия Андреева-Георгиева, от една
страна, наричана по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. __________________________ с адрес на управление: _____________________________,
с ЕИК ________________, представлявано от Управител ____________________________,
от една страна, наричано по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, като
СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни услуга за „Осигуряване на логистика за посрещане на гости и провеждане на културни събития,
организирани от Община Монтана през 2016 г.”:
Обособена позиция 1: Осигуряване на логистика за провеждане на културни събития,
организирани от Община Монтана.
Обособена позиция 2: Осигуряване на логистика за посрещане на официални гости на
Община Монтана.
Услугата обхваща:
А) Нощувка със закуска;
Б) Обяд;
В) Вечеря;
ІІ. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ
Чл.2. За извършване на дейността по чл.1. от този договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размера, определен в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.
Чл.3. Дължимите суми по договора се превеждат по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срещу издадена данъчна фактура.
ІII. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок до 31.12.2016 г.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право по всяко време да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация за начина на извършване на договорената дейност.
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да оказва съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършване на възложеното по този договор.
Чл.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължимото възнаграждение в уговорения по- горе размер и срок.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи полагащото му се възнаграждение в сроковете и при условията на договора.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да изпълнява договорираната услуга съобразно изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да дава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при поискване информация относно дейността си по договора.

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да разгласява, нито да ползва за лично облагодетелстване факти и обстоятелства, засягащи данни на клиентите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той
е узнал при изпълнение на задълженията си по този договор.
VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.11. Договорът се прекратява:
а) с изтичането срока по чл.4 от договора;
б) с изпълнението на възложената дейност и изплащането на дължимото възнаграждение;
Чл.12. Преди изтичането на определения срок договорът може да бъде прекратен по взаимно писмено съгласие на страните.
VII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.13. При забава в изпълнението на задълженията по договора, неизправната страна
дължи на изправната неустойка в размер на 0,1 (нула цяло и едно) % на ден от дължимото
възнаграждение.
Чл.14. В случай на неизпълнение на други клаузи от договора, виновната страна отговаря
за всички вреди и пропуснати ползи.
Чл.15. Страните не носят отговорност за неизпълнение или забава в сроковете за изпълнение, когато причините за това са породени от обстоятелства, представляващи непреодолима сила по смисъла на чл. 306 на Търговския закон. В този случай страната, която се
позовава на непреодолима сила е длъжна да уведоми другата в 3 (три) дневен срок от преодоляването / прекратяването на съответните обстоятелства.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.16. За неуредените в този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на българското гражданско и търговско право.
Чл.17. Споровете по тълкуването и прилагането на този договор се решават по пътя на
преговорите, а когато е невъзможно постигането на съгласие, същите се отнасят за решаване пред компетентния български съд.
Настоящият договор бе съставен и подписан в два еднообразни екземпляра, по един за
всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КМЕТ:
(Златко Живков)
(__________________)
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
(Валерия Андреева-Георгиева)

____________:

