ДОГОВОР №__

Проект

за превоз на ученици до 16-годишна възраст за учебната 2014/2015 г. от местоживеенето до
населено място със средищно училище в община Монтана и обратно
Днес, ___.___.2014 г. в град Монтана между:
1. Община Монтана, адрес: гр. Монтана, ул. „Извора” №1, БУЛСТАТ № 000320872,
представлявана от Златко Софрониев Живков – кмет на община Монтана и Юлия Димитрова
Илиева – главен счетоводител, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
2. _____________________________________ със седалище и адрес на управление:
___________________________________________, БУЛСТАТ __________________, представлявано от ________________________________________________, наричано по-долу
ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва превоз на
ученици до 16-годишна възраст по маршрут: ____________________________________
_____________________________________________________________________________
и
обратно, общо _______ км, по определено разписание с автобус: ДК № ______________, марка
_______________________, модел ______________________ и резервен автобус ДК №
______________, марка _______________________, модел ______________________
I.

СРОК НА ДОГОВОРА
Чл. 2. Превозът се извършва всеки учебен ден на учебната 2014/2015 г., съобразно
учебния план на съответното учебно заведение.

II.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимото административно
съдействие за реализиране на договора.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите данни за издаване на карти на пътуващите с договорения автобус ученици.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да не допуска издаването на повече карти от броя
на регистрираните места в автобуса.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възложи на директора на училището, до което
се превозват учениците, да определи със заповед лицето - придружител за съответния автобус.
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да възложи на директора на училището, до което
се превозват учениците, да упълномощи лице от персонала, което да подписва месечните
справки и фактурите за извършения превоз.
Чл. 8. Допълнително направен пробег или престой на автобуса по вина на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удостоверява с подпис на лицето-придружител и се нанася в пътния лист.
III.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да притежава всички документи, които се изискват
от действащата нормативна уредба:
1. Да е регистриран като търговец по смисъла на ТЗ.
2. Да осъществява превозите от свое име и на своя отговорност.
3. Да има сключени договори с правоспособни водачи и друг персонал за осигуряване
на нормална и безопасна експлоатация на притежаваните автобуси.
4. Да разполага със собствена или договорена сервизна база.
5. Да има осигурен собствен или чрез договаряне гараж за местодомуване на МПС.
6. Да осигурява всички задължителни застраховки на пътниците, водачите и МПС.
IV.
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7. Да осигурява регламентираните предпътен технически преглед на МПС и заверка на
пътния лист за изправност на същите от компетентен механик и ежедневен предпътен медицински преглед на водачите за алкохол и общото им здравословно състояние.
8. Да не допуска превоз на други пътници по време на специализирания превоз.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички срокове за изпълнение, както са
уговорени в Договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва стриктно маршрутното разписание, приложено към договора.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури за всеки от маршрутите автобус с брой
на седящите места, съобразен с броя на превозваните ученици и лицето – придружител.
Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигурява технически изправни автобуси, с добро санитарно-хигиенно състояние, с изправно осветление и отопление.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени автобуса, повредил се по време на превоза, в случай че повредата не може да бъде отстранена от шофьора в продължение на половин
час.
Чл. 15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да спазва всички изискванията, свързани с безопасността на движението.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен най-късно до 5-то число на месеца, следващ месеца
с осъществен превоз, да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, придружена със справка за
извършения превоз, подписана от упълномощеното от директора на училището лице.
Чл. 17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при смяна на автобуса, вписан в чл. 1 на настоящия
договор да изпълнява превоза с автобус със същите или по-добри показатели, за което своевременно уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 18. Извършеният превоз се заплаща по_______ % от пределно допустимата стойност за лв./км с включен ДДС определена в Заповед № РД09-364/04.04.2013 г. на МОМН, издадена на основание Наредба №2 от 31.03.2006 г.
Чл. 19. Броят на дните с извършен превоз се уточняват със справка, изготвена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписана от упълномощеното от директора на училището лице.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на договорената стойност изминатите километри по
маршрута, определен в предмета на настоящия договор. За целта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура, придружена със справка за извършения превоз, подписана
от упълномощеното от директора на училището лице.
Чл. 21. Дължимите суми се изплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок след
получаване на целевите средства за превоз на ученици.

V.

НЕУСТОЙКИ
Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ упражнява системен контрол по задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, уредени в настоящия договор чрез упълномощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
лице.
Чл. 23. При констатирани неизпълнения на задълженията по този договор, удостоверени с двустранно подписан протокол (от водача на автобуса и лицето-придружител, а при отказ на една от страните – от двама свидетели), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойки, както
следва:
- непокрит курс - 50% от стойността на непокрития курс;
- закъснение при тръгване от 15 до 30 минути – 10% от стойността на съответния курс;
- за неотоплен или с лоши хигиенни условия автобус – по 20 лв. за всеки констатиран
случай.
Чл. 24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност и не заплаща неустойки, когато закъснението или неизпълнението на курсовете се дължи на:
- стихийни бедствия или непреодолими причини;
- повреди или заледявания по пътя, непочистен път, гъста мъгла, които не позволяват
безопасно движение или налагат намаляване на скоростта на движение;
- спиране или отклоняване на движението по пътищата по разпореждане на органите
VI.
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на държавната власт .
ГАРАНЦИИ
Чл. 25. Като гаранция за изпълнение на задълженията по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя гаранция в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 2 % от стойността на договора.
Чл. 26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава горепосочената гаранция в двуседмичен срок
след изпълнение на договора.

VII.

VIII. РАЗПИСАНИЯ
Чл. 27. Неразделна част от договора е разписанието, подписано двустранно.
Чл. 28. Разписанието се изработва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след писмено представена от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за:
- необходимите спирки;
- часовете на тръгване от началната спирка и тези на пристигане в крайната спирка.
Чл. 29. При необходимост от промяна на разписанието заинтересованата страна прави
писмено предложение в срок не по-малък от 10 дни от началната дата на исканата промяна.
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 30. Договорът се прекратява с изпълнение на поетите от страните задължения.
Чл. 31. Договорът може да бъде прекратен едностранно от изправната страна, с 15дневно писмено предизвестие отправено до неизправната страна, в случаите на виновно неизпълнение на основните задължения по настоящия договор продължило повече от три дни.

IX.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 32. Страните по настоящия договор се съгласяват, че при възникване на обстоятелства, които те не са могли да предвидят към момента на сключване на договора или към момента на изготвяне и съгласуване на разписанията към него, които могат да повлияят отрицателно върху крайния резултат на договора, всяка от тях може да поиска съответно адаптиране
на договора. Страните се задължават да действат добросъвестно и изключително в интерес на
постигането на целите на договора.
Чл. 33. Спорове между страните по настоящия договор, включително и спор, породен
или отнасящ се до тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване на договора,
се решават в съответствие със Закона за задълженията и договорите и гражданското законодателство на Република България.
Чл. 34. Страните са задължени да опазват професионалните, служебни и търговски
тайни на всяка от тях, станали им известни във връзка с изпълнението на договорните условия.
Чл. 35. Настоящият договор и разписанията към него се съставиха в два еднообразни
екземпляра - по един за всяка от страните и влизат в сила от 15.09.2014 г.
X.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
КМЕТ:
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

(Златко Живков)
(Юлия Илиева)
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