DATO: 03.05.2017
FRA: LEAD AGENCY A/S
TIL: PRAKTISERENDE GYNÆKOLOGER (DFKO)
VEDRØRENDE: DEBATSEMINAR PÅ FOLKEMØDET 2017

KONTRAKT

Leverance vedrørende:
Debatseminar på
Folkemødet 2017

Kontrakten indgås mellem:

Praktiserende Gynækologer (DFKO)
(Herefter benævnt DFKO)
og
LEAD Agency A/S
Ravnsborg Tværgade 5C, 1. sal
2200 København N.
(Herefter benævnt L)
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STK 1
1.1

STK 2

DEFINITIONER
Parterne:
Kunden:

LEAD (L)
DFKO (med MSD som sponsor)

Arrangementerne:

Kundens arrangement er et debatseminar under et tema,
som parterne bliver enige om.

Tid:

Fredag den 16. juni 2017 kl. 17.40-18.30

Sted:

Holm’s Politiske Vendeplads, Nørregade 35, Allinge

VILKÅR

2.1

Denne kontrakt indeholder vilkår for samarbejdet mellem parterne og finder anvendelse
med mindre andet udtrykkeligt er aftalt mellem parterne. Kontraktens vilkår kan alene
fraviges ved en skriftlig aftale mellem parterne.

STK 3

TIDSRAMMER

3.1

Kontrakten gælder fra kontraktens underskrivelse og vedrører arrangementer i forbindelse
med Folkemødet på Bornholm.

STK 4

KONTAKTPERSONER

4.1

Kontaktperson hos kunden er Charlotte Floridon, formand DFKO

4.2

Barbara Saitta Bregendal er kundens kontaktperson hos L.

STK 5

LEVERANCE

5.1

L faciliterer i forbindelse med Folkemødet 2017 på Bornholm 3 dages debatter,
talkshows mv. på dertil indrettet lokation (6x18 m2 telt) under navnet
”MeningsMinisteriet”. Publikumskapaciteten er op til 100 personer afhængig af
indretning. Scene, teknik (lys, lyd) samt fast opstilling af borde og stole, forplejning i form af
vand, kaffe, te og frugt samt afrydning efter arrangementet er inkluderet.

5.2

L-leverancen omfatter forudgående møder/workshop med DFKO, invitation og brief af
oplægsholdere/debattører, aftalt kommunikationsindsats, professionel moderator samt
eksekvering af debatarrangementet.
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5.3

Arrangementet er en del af det officielle program for Folkemødet.

5.4

Med indgåelse af nærværende aftale tilbyder L endvidere kunden deltagelse i eventuelle
netværksarrangementer afholdt af L.

5.5

Såfremt kunden ønsker at tilkøbe yderligere ydelser, udarbejdes der separat aftale herfor.

STK 6
6.1

STK 7

HONORAR
Der er mellem parterne aftalt honorar for opgaven på i alt kr. 125.000 ex. moms for
arrangementet, tilkøbte eksterne ydelser og administrationstillæg. MSD er som sponsor af
arrangementet ansvarlig for, at betalingen finder sted.

RETTIGHEDER MM

7.1

L har ejerskabet til faciliteten og det overordnede arrangement, kundens arrangement
indgår i.

7.2

L kan benytte kundens navn, logo og den af kunden godkendte beskrivelse af arrangementet
i forbindelse med markedsføring af Folkemødearrangementet 2017.

7.3

Kunden har ret til markedsføring af egen aktivitet. Dette koordineres dog så vidt muligt med
L. Kunden kan benytte MeningsMinisteriets logo og navn i forbindelse med markedsføringen
af kundens eget arrangement.

STK 8

OPLYSNINGSFORPLIGTELSE

8.1

Parterne har ansvar for at holde hinanden løbende orienteret om forhold, der kan have
betydning for samarbejdet.

8.2

Det er kundens ansvar, at alle de oplysninger L modtager fra kunden til forberedelse og
afvikling af arrangementet er korrekte og fuldstændige og ikke krænker andres materielle
eller immaterielle rettigheder.

STK 9
9.1

STK 10

TAVSHEDSPLIGT
Det påhviler L’s medarbejdere at iagttage tavshed om sådanne af kundens interne forhold,
som ifølge sagens natur ikke bør komme til tredjemands kendskab. Dette omfatter også
moderator. Tavshedspligten er også gældende efter kontraktens ophør og i tilfælde, hvor
kunden specifikt påpeger, at noget er fortroligt.
VEDRØRENDE HONORAR

10.1

Alle beløb angivet i kontrakten er angivet eksklusiv moms, og momsen skal tillægges ved
betaling i overensstemmelse med gældende regler herom.

10.2

Honoraret faktureres MSD.
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10.3

Aflyser kunden møder eller andre begivenheder i forbindelse med afviklingen af leverancen
er kunden forpligtet til at betale eventuelle udgifter som måtte være forbundet hermed inkl.
udgifter til tredjemand. Finder aflysning af arrangementet sted efter 1. april 2017 fakturerer L
det fulde honorar.

10.4

Såfremt kunden har indvendinger i forhold til den leverede ydelse i henhold til den
fremsendte faktura, skal kunden fremsætte indvendingerne straks efter, at kunden har
modtaget fakturaen.

10.5

LEAD Agency kan ikke drages til ansvar for eventuelle aflysninger eller tab som følge af
upåregnelige hændelser (force majeure), herunder, men ikke begrænset til: Krig, oprør, civile
uroligheder, terror, terrortrusler, epidemier, atomuheld, oversvømmelse, skybrud, storm,
politiaktioner, strejker, uheld i luften eller på havet.

STK 11

ÆNDRINGER

11.1

Ændringer kan kun ske ved skriftlig aftale.

STK 12

MISLIGHOLDELSE

12.1

Såfremt L forhindres eller forsinkes i udførelsen af opgaven, påhviler det L straks at søge
opgaven udført inden for den aftalte tidsramme på anden tilfredsstillende måde. Kan dette
ikke opfyldes, kan kunden ophæve kontrakten.

12.2

Ved øvrig afgørende misligholdelse af kontrakten kan kunden opsige aftalen med dags
varsel.

STK 13
13.1

UNDERSKRIFTER
Kontrakten underskrives i to eksemplarer, hvor henholdsvis kunden og L modtager et
underskrevet eksemplar.

For DFKO

,

For LEAD Agency A/S

Formand
Charlotte Floridon

Partner
Peter Albæk

Dato:

Dato:
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