Проектен акроним: PLASTECO
Проектен код: PGI06169

Договор
№ …………./……...2019
Днес, …………………. между Агенция за Регионално Икономическо Развитие - Стара Загора,
Данъчен номер BG123079354 и седалище: бул. “Генерал Столетов” №127, гр. Стара Загора,
България, представлявано от г-жа Румяна Грозева, Изпълнителен директор, наричано за пократко ВЪЗЛОЖИТЕЛ
..............................,
Данъчен
номер
.................................
и
седалище
............................................., с представител .........................................., наричан за по-кратко
ИЗПЪЛНИТЕЛ
е подписан следният договор за изпълнение на дейности B1.1 „Фина настройка на
комуникационната стратегия“, B2.1 „Разработване / адаптиране и актуализиране на
онлайн и електронните ресурси на проекта“, B2.2 „Разработване на електронни
бюлетини, плакати, брошури и прес-съобщения“, B3.1 „Координация на онлайн и
социални медийни кампании“ в рамките на проект "Покрепа за европейските региони за
ограничаване на пластмасовите отпaдъци и замърсяването с пластмаса - PLASTECO",
PGI06169, по програма INTERREG EUROPE.
Цели и обхват на договора
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се съгласява да предостави услугите описани в
„Обхват и Предмет на договора“.
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е задължен да предостави:
• B1.1 PLASТECO Комуникационен план
• В2.2 PLASТECO брошура/постер/електронен бюлетин
• В2.2 6 броя PLASTECO електронен бюлетин (1 на семестър)
• В2.1 Разработване на съдържанието на сайта на PLASTECO
• В2.1 Разработване и актуализация на страницата на PLASТECO в социалните мрежи
• ВЗ.1 Координация на 6 онлайн кампании
Всички гореописани документи трябва да бъдат разработени на английски език като
официален език на консорциума PLASTECO.
Период на изпълнение на договора
Услугите, предмет на настоящия договор, посочени в „Обхват и начин на договора“, ще
бъдат предоставени съгласно следните срокове:
STARA ZAGORA REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
127 General Stoletov str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria, EU
tel.:+359 42 605007, tel./fax: +359 42 638075,
email: office@szeda.eu; europedirect@szeda.eu ; web: www.szeda.eu; www.europedirect.szeda.eu

PLASTECO
Дейност

Услуга

Дата на доставка

B1.1

PLASTECO комуникационен план

15.11.2019

B2.2

PLASTECO брошура

15.11.2019

B2.2

PLASTECO постер

15.11.2019

B2.2

PLASTECO Бюлетин №1

15.11.2019

B2.1

Разработване на страници на PLASTECO в
социалните мрежи

30.11.2019

B3.1

Разработване на съдържанието на сайта на
PLASTECO
Координация на първата онлайн кампания

B2.1

Актуализация на сайта на PLASTECO (наймалко веднъж на всеки 6 месеца)

Постоянно

B2.1

Актуализация на страниците на PLASTECO в
социалните мрежи (1 път на месец)

Постоянно

B2.2

PLASTECO Бюлетин №2

30.05.2020

B3.1

Координация на втора онлайн кампания

31.07.2020

B2.2

PLASTECO Бюлетин №3

30.11.2020

B3.1

Координация на трета онлайн кампания

30.01.2021

B2.2

PLASTECO Бюлетин №4

30.05.2021

B3.1

Координация на четвърта онлайн кампания

31.07.2021

B2.2

PLASTECO Бюлетин №5

30.11.2021

B3.1

Координация на пета онлайн кампания

30.01.2022

B2.2

PLASTECO Бюлетин №6

30.05.2022

B3.1

Координация на шеста онлайн кампания

31.07.2022

B2.1

30.11.2019
30.01.2020

Важно: Окончателният работен график може да бъде актуализиран при нужда,
съобразно работния план на консорциума на PLASTECO.
Продължителност на договора
Настоящият договор е подписан за периода до 31.07.2022. Договорът ще се счита за
прекратен с изпълнение на задачите на двете страни и заплащане на услугите.
Залащане
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати сумата, посочена в частта “Заплащане на
услугата”. Заплащането за изготвяне на предмета на договора - Услуга, упомената в “Цели и
обхват на договора” е както следва:

STARA ZAGORA REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
127 General Stoletov str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria, EU
tel.:+359 42 605007, tel./fax: +359 42 638075,
email: office@szeda.eu; europedirect@szeda.eu ; web: www.szeda.eu; www.europedirect.szeda.eu

Цената на услугата с включен ДДС е 11,500.00 евро, равни на 22 492,04 лв.
Плащането ще бъде извършено след изпълнение на услугата и одобрение на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез подписване на Приемо-предавателен протокол.
Плащането ще бъде извършено наведнъж, след изпълнение на услугата , предмет на
настоящия договор. Плащането ще бъде извършено на следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Име на банката: ………………………………..
IBAN: ……………………………………………….
SWIFT: ……………………………..
Титуляр на сметката: ……………………………….
Адрес: ………………………………………….
Договорът ще се счита за изпълнен, когато е извършено плащането, описано по-горе, което
трябва да се извърши не по-късно от един месец след одобряването на доклада от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пълната сума, посочена
във фактурата, издадена след подписването на Приемо-предавателния протокол,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до посочената по-горе дата, Изпълнителят трябва да плати такса за
забавяне, равна на 0,1% на ден, добавена към сумата на договора (но не повече от 10% от
сумата на договора) след изтичането на едномесечния период.
Ако договорът бъде прекратен предварително и едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, двете
страни ще установят обща отчетност, в която ще се посочват всички суми, плащани до този
момент, и ще се посочи размерът на извършената работа. Ако извършената работа
надвишава сумите, платени до този момент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще плати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
неплатената работа. Ако платените суми надвишават извършената до момента работа,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще върне непризнатите суми на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Допълнителни условия и разпоредби
●
●
●

Договорът ще бъде изготвен на английски език в две копия, по едно за всяка страна.
Всички разходи по подготвяне и предаване на договора ще бъдат поети от страните.
Цената на услугата трябв ада бъде посочена в евро, с посочен еквивалента на
сумата в лева.
● Този договор се изготвя съгласно законодателството на Р. България.
В уверение на съгласието си по горепосочените условия, страните или упълномощените от
тях лица слагат подписа си:
Д-р Румяна Грозева
Възложител
xxxxxxx,
Изпълнител

STARA ZAGORA REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
127 General Stoletov str., 6000 Stara Zagora, Bulgaria, EU
tel.:+359 42 605007, tel./fax: +359 42 638075,
email: office@szeda.eu; europedirect@szeda.eu ; web: www.szeda.eu; www.europedirect.szeda.eu

