Проект

ДОГОВОР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ
Днес, …………..2012 г., в гр.Брезово, между:
- ОБЩИНА БРЕЗОВО , представлявана от инж.Радньо Манолов - Кмет и
Ивана Белчева - гл.счетоводител, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една
страна
и
-……………………………………………………………………………..със
съдебна регистрация:………………………………………………………….., с адрес на
управление …………..………………………………
…………………………………………………………………. представлявано
от……………………………………………, на длъжност …….…………
и……………………………………………………………. на
длъжност…………………………. наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга
страна, на основание проведена процедура по реда на глава осма „а” от Закона за
обществените поръчки, се сключи настоящия договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Възложителят възлага, а Превозвачът
приема да извършва срещу
възнаграждение специализиран превоз на ученици от населените места по
местоживеене до съответното средищно училище при спазване условията и реда
на действащата нормативна уредба и по списък, изготвен към 15.09.2012 г. от
Възложителя за учебната 2012/2013 г. Специализираният превоз на учениците се
извършва с превозни средства на Изпълнителя, описани в Предложението му.
2. При възникнала необходимост маршрутите се актуализират едностранно от
Възложителя.
3. Нераздерна част от договора са маршрутните разписания за съответната
обособена позиция, които се утвърждават от кмета на общината и се съгласуват
с директорите на съответните училища. Промени в разписанията са допустими
по искане на Възложителя, ако това се налага от промени в учебните планове на
училищата.
4. След утвърждаване от Общински съвет гр.Брезово на структората и състава на
средищните училища за учебната година, е възможна промяна в маршрутните
линии, вкл. отпадане или откриване на нови такива, за които Възложителя не
носи отговорност пред Изпълнителя.
ІІ. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Цената на превоза е фиксирана в размер до 1,50 лева/км. с включено ДДС за
автобуси с над 22 седящи места и до 1,00 лв./км. за автобуси до 22 седящи места,
съгласно Наредба №2/31.03.2006 год. Броя на превозваните ученици за един
курс е без значение за формирането на цената.
2. Заплащането на изминат километър, ще се извършва съгласно предложението на
изпълнителя с автобуси и на цени, както следва:
За обособена позиция І,
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№

1.

2.
3.
4.

Маршрут № ...

Маршрут №1 Бегово – СтрелциВърбен-Дрангово-Златосел-ДранговоБрезово
Маршрут №2 Главатар-ПъдарскоБорец-Златосел-Брезово
Маршрут №3- Брезово-ДранговоЗлатосел-Борец-Пъдарско-Стрелци
Маршрут №4- Брезово-ДранговоОтец Кирилово-Дрангово-ВърбенБорец-Пъдарско-Стрелци-Сърнегор

За обособена позиция ІІ
№ Маршрут № ...

1.
2.
3.
4.
5.

Маршрут №1 Сърнегор-СтрелциБегово-Стрелци
Маршрут №2 Стрелци-Бегово
Маршрут №3- Стрелци-Бегово
Маршрут №4- Стрелци-Пъдарско
Маршрут №5- Стрелци-ПъдарскоБорец-Пъдарско

За обособена позиция ІІІ,
№ Маршрут № ...

1.
2.
3.
4.

Автобус
рег.№ ….

Бр. седящи Цена на
места
км. с
ДДС

.................

............

............

..........................

............

............

..........................

............

............

..........................

............

............

Автобус
рег.№ ….

.................
..........................
..........................
..........................
..........................

Автобус
рег.№ ….

Маршрут №1 - Тюркмен-ЧобаБрезово
.................
Маршрут №2- Брезово-Чоба-Брезово
..........................
Маршрут №3- Брезово-Чоба..........................
Тюркмен-Брезово
Маршрут №4- Брезово-Чоба-Тюркмен ..........................

Бр. седящи Цена на
места
км. с
ДДС
............
............
............
............
............

............
............
............
............
............

Бр. седящи Цена на
места
км. с
ДДС
............
............
............

............
............
............

............

............

Съгласно чл.32,ал.2 от Наредба №2/31.03.2006 год., общият пробег на
специализирания превоз включва пробега по разписание и до 20 на сто от неготехнологичен пробег от и до местодомуването, когато има такъв.
3. Размерът на изплатените суми не може да надхвърля размера на получената
субсидия от републиканския бюджет.
4. Заплащането на възнаграждението на Изпълнителя ще се извършва по банков
път на тримесечие в срокове, определени в Наредба №2/31.03.2006 год. срещу
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издадена фактура за стойността на услугата за съответния период. Към
фактурата се прилага справка за извършените курсове, изминатия пробег за
периода и пътни листове за извършените превози, които се подписват от
директора на приемното училище.
При промяна на единичните цени на километър пробег в Наредба
№2/31.03.2006 год., офертните цени на Изпълнителя се променят
пропорционално.
5. Сумите по т.3 се изплащат съобразно офертата на Изпълнителя, след
представяне на документите по т.4 и при условие, че средствата за изплащането
им са осигурени на възложителя от централния бюджет. Възложителят не носи
отговорност за забавено плащане, ако средствата не са осигурени своевременно
от централния бюджет.
ІІІ. СРОК
1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му и продължава
действието си до 15.06.2013 год.
2. Изпълнителят ще извършва превоз само в учебните дни в съответствие с
учебния план на училищата, чиито ученици се превозват. Всички промени в
учебния план ще бъдат своевременно довеждани до знанието на
Изпълнителя.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1. Възложителят има право да осъществява текущ контрол и да изисква
документи от Изпълнителя, свързани с осъществяването на транспортната
услуга. Възложителят има право и е длъжен ежемесечно да осъществява
контрол, относно състоянието на автобусите, с които Изпълнителят е поел
задължението да извозва учениците и съответствието им с техническите
условия на поръчката.
2. Възложителят е длъжен да заплати цената на превоза в сроковете и по
начина, уговорени в настоящия договор.
3. При неосъществен или забавен курс на Изпълнителя, Възложителят има
право да извърши превоза на ученици с трето лице превозвач, при свободно
договаряне за сметка на Изпълнителя.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят се задължава да извърши транспортната услуга съгласно
условията, посочени в настоящия договор и приложенията към него, при
стриктно спазване разпоредбите на ЗДвП, ЗАТ и другите нормативни и
поднормативни актове, регулиращи този вид услуга.
2. Изпълнителят се задължава да осигури на пътниците подходящи удобства, не
по-лоши от посочените в офертата, като отчита възрастовите им особености
и нужди.
3. При осъществяване на превоза представител на Изпълнителя е длъжен да
следи броя на превозваните пътници да не надвишава капацитета на
превозното средство.
4. Изпълнителят има право да получи цената в размер, по начин и в срока,
уговорени в настоящия договор.
5. Изпълнителят няма право да възлага на други превозвачи осъществяването
изцяло или отчасти на превоза.
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6. При непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства и със съгласието
на Възложителя, изрично и писмено е допустимо възлагането на конкретния
курс на други превозвачи при условията на настоящия договор.
7. При неосъществен или забавен курс на Изпълнителя, същия търпи
имуществена санкция в размер на заплатената от Възложителя услуга на
трето лице превозвач.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ.
1. Ако по вина на Изпълнителя не е извършен превоз през повече от два учебни
дни от месеца, или четири учебни дни в годината, както и при системно
неспазване на разписанията, Възложителят има право да прекрати договора
без предизвестие.
2. Възложителят прекратява договора без предизвестие, ако Изпълнителят
представи неверни или непълни данни по раздел ІІ „Цена и начин на
плащане” от настоящия договор.
3. Възложителят прекратява договора без предизвестие, ако при текуща
проверка се установи с констативен протокол, че автобусите на Изпълнителя
са технически неизправни или не отговарят на изискванията по офертата.
4. В останалите случаи на виновно неизпълнение, изправната страна може да
развали договора само след като е предупредила писмено другата страна и е
дала срок да изпълни или отстрани недостатъците.
5. В случаите на разваляне на договора по вина на Изпълнителя, той заплаща
неустойка в размер на 15% от стойността на неизпълнената част от договора.
6. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред,
ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този
раздел.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1.
-

Настоящият договор се прекратява:
при условията на т.1,2 и 3 от раздел VІІ „Отговорност и санкции”;
по взаимно съгласие на страните;
при настъпване на обективна непреодолима сила и/или непредвидени
обстоятелства за извършване на превоза;
с изтичане срока на договора;
при развалянето му от изправната страна поради виновно неизпълнение на
другата договаряща страна;
при наличие на предвидено в ЗОП друго прекратително основание.
ІХ. ГАРАНЦИИ

1. Гаранцията за добро изпълнение на договора в размер на 2% от стойността
на договора без ДДС за съответната обособена позиция /
……………………………………………………………………/ лева.
2. Гаранцията се предоставя под формата на парична/банкова гаранция.
3. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава в срок от 10/десет/ работни
дни след изпълнение на договора без да се дължат лихви на Изпълнителя.
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4. Възложителят задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в процеса
на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд.
Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ.
1. Евентуални спораве между страните, свързани и/или произтичащи от този
договор, след изчерпване на възможностите за доброволното им уреждане
чрез преговори, се отнасят за разглеждане и решаване пред съответния
компетентен съд.
2. Страните по настоящия договор следва да отправят всички съобщения и
уведомления по между си само в писмена форма. Писмената форма се смята
за спазена и когато те са отправени по факс или друго техническо средство,
което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
3. За всички въпроси, неуредени в договора се прилагат правилата на Закона за
обществените поръчки, Наредбата на възлагане на малки обществени
поръчки и нормите на гражданското и търговското законодателство на
Р.България.
Настоящият договор се състави и подписа в четири еднообразни екземпляра,
по два за всяка от договарящите се страни.
Приложения:
1. Приложение №1- Списък на ученици и учители;
2. Приложение №2- Списък на превозните средства
3. Приложение №3 – Маршрутни разписания

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1.Кмет:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
1………………………..

/инж.РАДНЬО МАНОЛОВ/
/……………………./
2.Гл.счетоводител:
/ Ив.БЕЛЧЕВА /
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