
Приложение № 1  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ За обществена поръчка с предмет:   „Организиране и провеждане на събитие с участието на световноизвестен изпълнител“  
Описание: Традиционно Община Пловдив организира през летния сезон музикални и танцови събития с участието на световноизвестни изпълнители (индивидуални изпълнители - музиканти и/или певци, дуети и/или групи, музикални и танцови формации), които представят различни жанрове на музикалното и танцово изкуство. Събитията се състоят на сцената на Античен театър Пловдив, като през настоящата година е възможна и реализация в зала „Колодрум“ или на друго, предложено от участника място. Целта на тези събития е да привлекат интерес и внимание на широк кръг посетители и да дадат възможност за увеличаване продължителността на престоя на посетителите на град Пловдив – Европейска столица на културата за 2019 г.   
Изисквания за изпълнение на поръчката: 

1. Организиране на събитие в гр. Пловдив с участието на световноизвестен изпълнител/-ли през периода юни – ноември 2019 г.; 2. Осигуряване на участието на световен изпълнител от всички жанрове на музикалното изкуство; 3. Музикалното събитие да започва в часовия диапазон след 20.00 ч. и да бъде с продължителност минимум един час и тридесет минути; 4. Осигуряване на сцена за провеждане на всяко от събитията, като на сцената бъдат монтирани декори, осветителна и озвучителна техника, които да дават възможност за реализацията на различни визуални и звукови ефекти, съгласно изискванията на изпълнителя; 5. Осигуряване на подходящо оборудвани гримьорни, съгласно изискванията на изпълнителя; 6. Осигуряване на възможност за провеждане на репетиции съгласно изискванията на изпълнителя за всяко от събитията; 7. Осигуряване на охрана на събитието и на техника и декори, включително и денонощна охрана; 8. Осигуряване на електроснабдяване с подходяща мощност за репетициите и събитието, подходящо осветление, озвучаване, компетентен технически персонал; 9. Осигуряване на помощен и обслужващ персонал, в т.ч. и лица за пренасяне на декори и техника; 10. Осигуряване на подходящ транспорт до и на територията на страната за изпълнителя; 11. Осигуряване на нощувки за изпълнителя, помощен, обслужващ и технически  персонал, както и „кетъринг“ съгласно изискванията и нуждите на изпълнителя в рамките на провеждане на всяко от събитията; 12. Осигуряване, организиране и провеждане на цялата рекламна кампания за събитието; 13. Поемане на всички отговорности, свързани с реализирането на събитието (като защита на авторските права, заплащане на данъци, такси и др., изваждане на разрешителни). 
 


