ОБЩИНА СВОГЕ – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
град Своге, ул. „Александър Стамболийски” № 7

ДОГОВОР
№………..../..........................2015 год.

Днес ………… год. В град Своге между ……………………………………………,
със седалище и адрес на управление:………………………………………………………..,
ЕИК/БУЛСТАТ:………………….., представлявано от ……………………………………,
наричан в договора за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ и Община Своге, ул. „Александър
Стамболийски” № 7, представлявана от…….. – Кмет на Общината и Станислава
Кънчева Боянова – Директор Дирекция „ФСД, МТД”/Гл. Счетоводител, наричана в
договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ, се сключи настоящия договор за следното:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. СРОК.
1.Предмет на настоящия договор е Специализиран превоз на ученици по
определени маршрути на територията на Община Своге за учебната 2015/2016г. по
обособени позиции, както следва:
ОП№1 - гара Лакатник-село Лакатник, гара Лакатник-село Губислав, гара Лакатниксело Миланово-село Дружево, гара Лакатник-селоОплетня, гара Бов-село Бов, гара БовСкакля, село Осеновлаг-село Габровница-село Еленов дол-Зимнишки дол;
ОП №2 - село Реброво-село Батулия-село Огоя-село Ябланица-Търсава, село Владо
Тричков-Клисура, село Владо Тричков-село Луково;
ОП№3 - град Своге-село Желен, град Своге-село Лесков дол, село Искрец-село Брезе,
град Своге-село Искрец, село Искрец-Санаториума-Дупни камък, град Своге-село
Томпсън-село Луково-Ромча.
2.Превозът се извършва по определен маршрут, часове и дни, определени в
маршрутно разписание, което представлява неразделна част от договора и е също
предмет на договора.
3. Настоящият договор се сключва за срок до 15.06.2016 год.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1.Да извършва договорираните превози, съгласно маршрутно разписание, като
предоставя за превоз технически изправни автобуси, съобразно с броя на превозваните
пътници и наличния автобусен парк на фирмата, извършваща превоза.
2.Да заменя повредилия се по време на път автобус в зависимост от това къде е
настъпила повредата и възможностите за установяване на връзка с фирмата превозвач.
3. Да сигури през зимния сезон отоплени автобуси.
4.Да снабди първоначално и периодически необходимия брой карти за пътуване –
съгласно образеца по Приложение №10 към чл.62 от Наредба №33 от 1999 год. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България.
5.Изпълнителят да изчисли таксата съгласно договорената цена, да издаде фактура
и да я представи в Община Своге, дирекция „ФСД” за изплащане.

III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.Да заплаща превозната цена въз основа на фактури.
2.Да изясни на учениците условията за превозване, валидността на картите и
всички други техни права и задължения.
IV.МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ
1.Маршрутното разписание за превоз по определените маршрути се подписва от
двете страни по договора.Промени в маршрутното разписание могат да се внасят само
при постигане на писмено съгласие между страните по договора.
2.Маршрутното разписание съдържа маршрута, по който ще се извършва превоза,
началния и крайния пункт, както и началния и крайния час.
V.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
1.Страните определят цена на извършван превоз в размер на ........................
/......................................../ лв. ДДС на км. пробег с автобус до 22 места и цена на
извършван в размер на ...................../............................................/ лв. на км. пробег с
автобус над 22 места.
2. Плащането ще се извършва за тримесечие по банкова сметка на Изпълнителя.
VI.ОТГОВОРНОСТИ И НЕУСТОЙКИ
1.При виновно неизпълнение на превоза съгласно маршрутното разписание
Изпълнителя заплаща неустойка в размер на стойността на превоза.
2.Възложителят заплаща неустойка при неоснователен отказ от превоза в размер
на един процент на ден върху неплатения превоз на цена до 7 дни, след което дължи
еднократна санкция в размер на 100.00 /сто/ лв.
3.Виновното неизпълнение на договора от страна на Изпълнителя се установява с
двустранен протокол, в който упълномощените със Заповед лица от двете страни
излагат задължително становищата си, относно неизпълнението.
4. Изпълнителят се освобождава от заплащане на неустойка в следните случаи:
• При затваряне на пътищата от компетентните органи – КАТ, Общински съвет,
комисия по БД.
• повреда по пътищата или съоръженията им, които не позволяват
безпрепятственото движение или изискват намаляване скоростта на движение.
• внезапно заболяване на шофьора по време на път.
5.Настоящият договор може да бъде прекратяван от една от страните с писмено
разрешение за срок от един месец. При неспазване на горепосочения срок неизправната
страна дължи неустойка в размер на едномесечната цена на извършвания превоз.
VII.ДРУГИ УСЛОВИЯ
1.Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не разпространява
информация за другата страна, станала и известна при или по повод изпълнението на
договора. Информацията по предходното изречение включва и обстоятелства, свързани
с търговската дейност, техническите процеси, проекти или финанси на страните или

във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други права от подобен
характер, свързани с изпълнението на обществената поръчка.
2.Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение
на
задължителната информация, която Възложителят следва да представи на Агенцията за
обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
3.Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор следва да
бъдат в писмена форма. Съобщенията ще се получават на следните адреси:
• за Възложителя: гр. Своге-2260, ул. „Александър Стамболийски” №7;
• за Изпълнителя:...........................................................................................
4.При промяна на данните, посочени в т.3, всяка от страните е длъжна да уведоми
другата в тридневен срок от настъпване на промяната.
5.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на
друга клауза или на договора като цяло.
6.Страните по договора за малка обществена поръчка не могат да го изменят, освен
в случаите по чл.43, ал.2 ЗОП.
7.Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора и
свързани с неговото изпълнение, ще се решават от двете страни в дух на добра воля с
двустранни писмени споразумения, които не могат да променят или допълват
елементите на договора в нарушение на чл.43, ал.1 от ЗОП.
8.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора в размер на 1
% от стойността му след изтичане на неговия срок в 5 /пет/ дневен срок след писмено
искане от страна на Изпълнителя, без да дължи лихви за нея.
9. 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.
10.За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото в страната законодателство.
11.Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, от които - един
за Изпълнителя и два за Възложителя.
Неразделна част от договора са:
• маршрутно разписание;
• ценова оферта;
• техническо предложение.
ДОГОВАРЯЩИ СЕ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Кмет
Гл. счетоводител
Съгласувал:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

