Проект!
ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, _________________ г., в гр. Годеч, между:
1. ОБЩИНА ГОДЕЧ, със седалище и адрес на управление гр. Годеч, пл. „Свобода” № 1, ЕИК
000776160, представлявана от Радослав Василев Асенов - кмет на община Годеч, и Лъчезар
Ангелов Панайотов - главен счетоводител, наричана по-нататък в договора за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2. _____, с ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН _____, със седалище и адрес на управление: _____, представлявано
от _____, в качеството му на _____, наричан за краткост в този договор “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, от
друга страна,
на основание чл.101 е от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка с проведена
процедура, се сключи настоящият договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу възнаграждение да
осъществи „Специализиран превоз на деца и ученици до 16 годишна възраст по
установени маршрути на територията на община Годеч”, всеки учебен ден от срока на
договора, съгласно маршрутни разписания (Приложение към договора), както следва:
 Сутрин:
05.30ч. Годеч-Комщица-Годеч-36 км./ученици от НУ и СОУ/
6.40ч. Годеч – мах.Стране - Бучин проход – Шума – Годеч – 24км. /ученици от НУ
и СОУ/
7.00ч. Годеч-Ропот-Голеш- Връдловци - Годеч – 31 км /ученици от НУ и СОУ/





7.00ч. Годеч–Букоровци-Каленовци-Туден-Годеч - 25 км /ученици от НУ и СОУ/
7.25ч. Годеч – Равна – Годеч – 14 км./ученици от СОУ/
На обяд:
11.55ч. Годеч –Туден– Годеч – 12км. /ученици от НУ/
12.15ч. Годеч - Комщица-Годеч-36 км./ученици от НУ и СОУ/
13.20ч. Годеч – Равна – Годеч – 14 км./ученици от СОУ/
13.50ч. Годеч – Шума – мах. Стране – Годеч – 16 км. /ученици от СОУ/
14.00ч. Годеч-Ропот-Голеш-Годеч – 28 км /ученици от СОУ/
След обяд:
16.05ч.Годеч – Каленовци-Туден-Годеч - 25 км /ученици от НУ и СОУ/
16.40ч. Годеч-Ропот-Голеш-Връдловци - Годеч – 31 км /ученици от НУ и СОУ/
16.45ч. Годеч-мах.Стране-Бучин проход – Шума – Годеч - 24км. /ученици от НУ и
СОУ/

(2) Маршрутните разписания могат да се актуализират едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по
негова преценка за целесъобразност в зависимост от това дали има новозаписани или отписани
ученици в учебните заведения, нуждаещи се от специализирания превоз в срока определен в
договора .
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва предмета на договора при условията на техническите
спецификации от документацията за участие, направените от него „Техническо предложение” и
„Ценово предложение”, които са неразделна част от този договор.
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ІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл. 2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упражнява контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
за спазване на поетите от последния задължения по Договора.
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да заплаща дължимата сума за извършената услуга по чл. 8, ал. 1 от настоящия договор след
представяне от страна на изпълнителя на месечна фактура. Към фактурата се прилага месечна
рекапитулация за извършените курсове и изминатия пробег за периода.
Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
(1) Да извършва превоз на деца и ученици до 16-годишна възраст, живеещи в населени места, в
които няма учебни заведения, до средищните училища в град Годеч през учебната 2015-2016 г..
(2) Да осигури технически изправни автобуси, безопасност и култура на обслужване.
(3) Да спазва утвърдените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ маршрутни разписания, част от настоящия
договор.
(4) Да представя в началото на всеки месец справки за броя на курсовете за съответния период
съгласно учебния план, както и фактури за извършените превози.
(5) Да осигури комфортни условия при превоза - култура на обслужване, санитарно-хигиенни
условия и отопление /през отоплителния сезон/
(6) Да не допуска в превозните средства правостоящи пътници.
(7) Да обозначи автобусите с табели с надпис “Специализиран превоз”, съгласно изискванията на
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 год., издадена от Министерството на транспорта.
(8) Изпълнителят е длъжен да осъществява превозите с автобуси, чиито брой места съответства на
броя на превозваните ученици.
Чл. 5. Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно разпоредбите на Закона за движение по
пътищата, Закона за автомобилните превози, Наредба за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически преводи по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени
категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически преводи по нерентабилни
автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за
издаване на превозни документи за извършване на превозите, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и всички
други нормативни актове по организацията на автомобилния транспорт.
Чл. 6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва транспортното обслужване на пътуващите деца и ученици със
следните автобуси:
№
Марка
Модел
на Година
на Регистрационен Пътнико Собствено /
по
превозно
превозното
производство номер
места
наето ППС ред средство
средство
срок
за
ползване*
1

2

3

4

5

6

7

III. СРОК НА ДОГОВОРА:
Чл. 7. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването между двете страни и е със
срок до 30.06.2016 година. По време на ваканциите на учениците и в неучебните дни не се
осъществяват превози.
IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
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чл. 8. (1) Възложителят е длъжен да заплаща на изпълнителя
следните маршрутни разписания:
 Сутрин:

за километър общ пробег, по

05.30ч. Годеч-Комщица-Годеч-36 км./ученици от НУ и СОУ/
6.40ч. Годеч – мах.Стране - Бучин проход – Шума – Годеч – 24км. /ученици от НУ
и СОУ/
7.00ч. Годеч-Ропот-Голеш- Връдловци - Годеч – 31 км /ученици от НУ и СОУ/





7.00ч. Годеч–Букоровци-Каленовци-Туден-Годеч - 25 км /ученици от НУ и СОУ/
7.25ч. Годеч – Равна – Годеч – 14 км./ученици от СОУ/
На обяд:
11.55ч. Годеч –Туден– Годеч – 12км. /ученици от НУ/
12.15ч. Годеч - Комщица-Годеч-36 км./ученици от НУ и СОУ/
13.20ч. Годеч – Равна – Годеч – 14 км./ученици от СОУ/
13.50ч. Годеч – Шума – мах. Стране – Годеч – 16 км. /ученици от СОУ/
14.00ч. Годеч-Ропот-Голеш-Годеч – 28 км /ученици от СОУ/
След обяд:
16.05ч.Годеч – Каленовци-Туден-Годеч - 25 км /ученици от НУ и СОУ/
16.40ч. Годеч-Ропот-Голеш-Връдловци - Годеч – 31 км /ученици от НУ и СОУ/
16.45ч. Годеч-мах.Стране-Бучин проход – Шума – Годеч - 24км. /ученици от НУ и
СОУ/

съгласно предложената от него цена в ценовото му предложение, представляващо неразделна част
към настоящия договор, а именно:
1. за
един
километър
общ
пробег
....………..............лв./словом
……..................................................................................лв./ без ДДС, а с
вкл.ДДС -…………………..................................…лв. /словом
…………………………………...........................................................................................лв./
(2) Превозите се финансират със средства от държавния бюджет до размера, определен в закона за
държавния бюджет за съответната година.
При недостиг на средства за превоз на деца и ученици до 16- годишна възраст по чл.26, ал.3
и 4 от Закона за народната просвета допълнително финансиране може да се осигурява , чрез
компенсирани промени по функция „образование” по предложение на министъра на образованието
и науката.
(3) Разплащането ще се извършва по банков път при наличие на разполагаем лимит по Себра,
срещу издадена фактура за стойността на услугата за съответния период. Към фактурата се прилага
месечна рекапитулация за извършените курсове и изминатия пробег за периода.
Чл. 9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на услугата, образувана
съгласно Ценовото предложение от офертата, неразделна част от настоящия договор, платима в
български левове.
(2)
Плащането
ще
се
извърши
по
банкова
сметка
на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
IBAN…………………............................…….…......., BIC…………….….....……
при банка...........................................................................................,
Възложителят не носи отговорност за забавено плащане, ако средствата не са осигурени
своевременно от централния бюджет.
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V. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 10. Изменение на сключения договор за обществена поръчка не се допуска, с изключение на
случаите предвидени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП:
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a). промяна в сроковете на договора, или
б) частична замяна на дейности от предмета на поръчка за услуга, когато това е в интерес на
възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
в). намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на
договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности;
2. когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера,
произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.
Чл. 11. Настоящият договор се прекратява:
(1) С изтичането на всички договорени срокове и изпълнението на всички договорени в техните
рамки задължения на страните.
Чл. 12. Договорът може да бъде прекратен предсрочно:
(1) По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
(2) Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че не се нарушава разпоредбата на чл. 43, ал. 4
от ЗОП.
(3) При прекратяване на правата, произтичащи от лицензията на превозвача.
Чл. 13. Договора се разваля:
(1) Договорът може да бъде развален едностранно от Възложителя или Изпълнителя при виновно
неизпълнение на задълженията на другата страна по същия договор. При това положение
изправната
страна
изпраща
до
неизправната
едноседмично
писмено предизвестие с предупреждение, че след изтичането на срока ще счита договора за
развален, като посочи и причините за това.
Чл.14. (1) Не се счита, че има нарушение на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
когато неизпълнението на Договора се дължи на непреодолима сила и природни бедствия – стихии,
наводнения, земетресения, пожар, обилно заснежаване, поледица и гъста мъгла; отклоняване на
превозните средства по нареждане на Гражданска защита, органите на МВР и ДАИ и др.
(2) В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за неизпълнение на
превоза във възможно най-кратък срок.
VI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Чл. 15. (1) При изпълнението предмета на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще ползва
следните подизпълнители:
1. Подизпълнител: _____, ЕИК: _____, седалище и адрес на управление: _____, тел./факс _____,
представлявано от _____
Вид на работите от предмета на поръчката, които ще извършва: _____
Дял в проценти от стойността на обществената поръчка, съответстващ на тези работи: _____ %
(словом: _____ процента).
2. _____
(2) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са
включени в предмета на договора за подизпълнение, с изключение на случаите по 45а, ал. 5 от
ЗОП.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 16. (1) Когато неизпълнението на този договор се дължи на възникването на непреодолима
сила, изпълнението на задълженията по него на всяка от страните се спира за времето на действие
на непреодолимата сила.
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(2) Непреодолима сила е непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер,
което възниква след подписването на този договор, като пожар, наводнение или друго природно
бедствие, стачки, саботаж, бунтове, граждански вълнения, състояние на война, ембарго и др.
(3) Страната, която не може да изпълни задълженията си по този договор поради непреодолима
сила, не носи отговорност. Същата е длъжна в срок до 7 (седем) работни дни писмено да извести
другата страна за непреодолимата сила и евентуалните последствия от нея за изпълнението на този
договор. В случай, че не изпрати такова известие, страната дължи обезщетение за щетите от това.
Чл. 17 (1) За целите на настоящия договор, уведомяването на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва
писмено по факс: _____, ел. поща: _____, или с препоръчано писмо на адреса, посочен на страница
1-ва
от
настоящия
договор.
(2) За целите на настоящия договор, уведомяването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се извършва писмено по
факс: _____, ел. поща: _____, или с препоръчано писмо на адреса, посочен на страница 1-ва от
настоящия договор.
Чл. 18. Всички спорове, които биха възникнали във връзка с тълкуването или изпълнението на
този договор, ще се решават от страните чрез преговори за постигане на споразумение, а когато
това се окаже невъзможно, спорът ще се отнася за разрешаване пред компетентния български съд
по реда на Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).
Чл. 19. (1) Настоящият договор не може да бъде изменян, освен в случаите и по реда на чл. 43, ал.
2 от ЗОП.
(2) Настоящият договор може да бъде изменян в частта „Подизпълнители“ на основание чл. 45а,
ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Чл. 20. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото
българско законодателство.
Чл. 21. Всички данни, сведения и факти, свързани със сключването и изпълнението на този
договор, ще се третират от страните като поверителна информация, доколкото в законодателството
не се изисква регистрирането или публикуването на дадена информация.
Чл. 22. Всички клаузи от договора, които уреждат участието на подизпълнител/и при
изпълнението на договора, са неприложими, в случай, че при неговото изпълнение не се предвижда
участието на подизпълнител/и.
Неразделна част към настоящия договор са Маршрутни разписания- Приложение №1 ,
техническото предложение и ценовото предложение на изпълнителя.
Настоящият договор се състои от …………. /………./ страници и се подписа в два еднообразни
екземпляра, по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

……………… .....…………
Радослав Василев Асенов
Кмет на община Годеч
………………………..
Лъчезар Ангелов Панайотов
Гл. счетоводител
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ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

…………………………….

