ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Проект!
ДОГОВОР ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
Днес, _________________ г., в гр. Елена, между:
1. ОБЩИНА ЕЛЕНА, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. „Иларион
Макариополски“ № 24, ЕИК 000133762, представлявана от инж. Дилян Стефанов Млъзев
- кмет на общината, и Димка Тодорова Петрова - главен счетоводител, наричана понататък 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. 20, ал. 2 от Наредба за условията и реда за предоставяне на
средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени
пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за
определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по
нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в
планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на
превозите, приета с ПМС № 163 от 29.06.2015 г. (обн. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2015 г.), чл. 194,
ал. 1 във вр. чл. 112 от Закона за обществени поръчки (ЗОП) и утвърден Протокол от
…..…… г. на комисията за разглеждане и оценка на офертите и класиране на участниците,
назначена със Заповед № ……/ ……….. г. на Кмета на Община Елена, се сключи
настоящия договор, като страните се договориха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема да изпълни обществена
поръчка с предмет: “Специализиран превоз на ученици на територията на община
Елена през учебната 2018-2019 г. - до 30.06.2019 г.” по приложени маршрутни
разписания (Приложение № 4.1 и Приложение № 4.2.) от документацията за участие във
възлагането на обществената поръчка).
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ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА:
Чл. 2. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването между двете
страни и е със срок до 30.06.2019 година. По време на ваканциите на учениците и в
неучебните дни не се осъществяват превози.
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл. 3. (1). Възложителят е длъжен да заплаща на изпълнителя до 100% от
пределните разходи за километър пробег, определени от държавата към момента на
извършване на пробега за всеки учебен ден до 30.06.2019 г. по следните маршрути:
- по маршрут - АГ гр. Елена - с. Бойковци - с. Каменари - с. Палици - с. Чакали – с.
Костел - с. Марян - СУ гр. Елена - АГ Елена, съгласно приложеното маршрутно
разписание.
- по маршрут АГ гр. Елена - с. Константин - с. Беброво - Разклон с. Петковци Синджирци - СУ Елена - АГ гр. Елена, съгласно предложената от него цена в ценовото му
предложение, представляващо неразделна част към настоящия договор, а именно:
1. за автомобили над 22 места .................... на километър общ пробег с включен
данък добавена стойност (ДДС) и ............... без включен ДДС.
(2). 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 справка за извършените курсове, изминатия пробег за периода.
(3). Плащането на услугата ще се извършва в български лева по банков път с
платежно нареждане по посочената сметка на изпълнителя, след представяне пред
възложителя на фактура и справка за извършените курсове по автомобили през изтеклия
месец:
Банка: …………………..
IBAN: …………………..
BIC: …………………….
(4). Изпълнителят е длъжен да уведомява писмено възложителя за всички
последващи промени по ал. 3 в срок от 2 (два) работни дни считано от момента на
промяната. В случай че изпълнителят не уведоми възложителя в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
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(5). Средствата по ал. 1, заплащани от възложителя на изпълнителя по настоящия
договор са в размер до получените средства от централния бюджет.
(6). Превозите се финансират със средства от централния бюджет до размера,
определен в закона за държавния бюджет за съответната година. В случаите, когато
размерът на сумите по издадените фактури надвишават разполагаемите средства за
разплащане на извършените превози, полагащите се суми се намаляват съразмерно на
недостига. Разликата при възможност се изплаща през следващи отчетни периоди в
рамките на текущата бюджетна година, съгласно чл. 73 от Наредба за условията и реда за
предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени
за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в
нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени
пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и
транспорта в планински и други райони за издаване на превозни документи за извършване
на превозите (обн. ДВ. бр. 51 от 7 юли 2015 г.).
(7). Когато изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение,
възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени
доказателства, че изпълнителят е заплатил на подизпълнителя/ подизпълнителите за
изпълнените от тях работи.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Чл. 4. Изпълнителят има право да получи уговореното в настоящия договор
възнаграждение за извършване на услугата.
Чл. 5. (1). Изпълнителят е длъжен да осигури безопасност и култура на обслужване,
както и технически изправни автобуси, за които има издадено удостоверение за преминат
допълнителен преглед за проверка на оборудването на автобуса.
(2). Изпълнителят е длъжен да извършва специализирания превоз с автобуси към
лиценз за извършване на превоз на пътници ............................................................
Чл. 6. Изпълнителят е длъжен да изпълнява стриктно разпоредбите на Закона за
движение по пътищата, Закона за автомобилните превози, Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси, Наредба № 33 от 03.11.1999 г. за обществен

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
превоз на пътници и товари на територията на Република България, както и всички други
нормативни актове по организацията на автомобилния транспорт.
Чл. 7. (1). Изпълнителят е длъжен да спазва техническата спецификация на
възложителя, както и маршрутните разписания, неразделна част от настоящия договор.
(2). След подписване от двете страни на договора за изпълнение на обществената
поръчка, изпълнителят е длъжен да съгласува с Областен отдел „Автомобилна
администрация” по месторегистрация на превозвача, маршрутните разписания за
специализиран превоз на ученици за учебната 2018/2019 г.
Чл. 8. (1). Изпълнителят е длъжен да осигури на всеки ученик карта,
удостоверяваща правото му да пътува, съгласно Приложение № 10 към чл. 62 от Наредба
№ 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на
Република България.
(2). Изпълнителят е длъжен да осигури безплатни карти за пътуване на
придружаващите учители.
(3). Изпълнителят е длъжен да представя справка за извършените курсове,
изминатия пробег за периода.
(4). Изпълнителят е длъжен да осъществява превозите с автобуси, чиито брой места
съответства на броя на превозваните ученици.
(5). Изпълнителят е длъжен да организира извършването на предпътни прегледи за
проверка на техническата изправност на превозните средства преди всяко излизане на
превозното средство от експлоатационния център.
(6). При изпълнението на договора за обществена поръчка изпълнителят и неговите
подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани
с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово
право съгласно Приложение № 10 към чл. 115 от ЗОП.
V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ:
Чл.

9.

(1).

Изпълнителят

сключва

договор

за

подизпълнение

с

подизпълнителя/подизпълнителите, посочен/посочени в офертата му.
(2). В срок до 3 (три) дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна

на посочен

в офертата подизпълнител
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изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на
възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал. 11
ЗОП:
а).

подизпълнителят/подизпълнителите

отговаря/отговарят

на

съответните

критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява/ изпълняват,
и
б). за подизпълнителя/подизпълнителите не са налице основания за отстраняване
от процедурата.
(3).

Подизпълнителят/подизпълнителите

няма/нямат

право

да

превъзлага/

превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за
подизпълнение.
(4). Не е нарушение на забраната по ал. 3 доставката на стоки, материали или
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава
доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част
от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.
(5). След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителя/подизпълнителите,

посочен/посочени

в

офертата.

Изпълнителят

уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на поръчката.
(6). Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор
за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са
изпълнени едновременно следните условия:
1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в възлагането;
2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял
предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите,
които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
(7). При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на
възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по
предходната ал. 6.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
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Чл. 10.

(1). Възложителят се задължава да заплаща цената по чл. 3, ал. 1 от

настоящия договор след представяне от страна на изпълнителя на месечна фактура и
справка за издадените пътни листове.
(2). Възложителят е длъжен своевременно да уведомява изпълнителя за наложени
промени в организацията на движение в някои участъци от пътната или уличната мрежа,
като определя подходящ маршрут за движение.
(3). Възложителят е длъжен да осигури учители - придружители, които да
гарантират реда и безопасността на учениците на спирките и по време на пътуване.
(4). Възложителят е длъжен при сключване на договора да предостави на
превозвача списък, съдържащ имената на превозваните лица и декларация, че същите са
учители и ученици от съответните учебни заведения.
Чл. 11. (1). Възложителят има право да промени дневния пробег и брой курсове на
автобусите в зависимост от учебната програма и броя на пътуващите ученици при
условията на чл. 15 от настоящия договор.
(2). При наличие на обстоятелства, обуславящи промяна на маршрутното
разписание, като неучебни дни, празници и др., възложителят следва да уведоми писмено
изпълнителя не по-късно от три дни преди промяната на маршрутното разписание.
VІ. КОНТРОЛ:
Чл. 12. Контролът по изпълнение на разпоредбите на настоящия договор се
осъществява от служителите в общинска администрация на Община Елена и Областен
отдел „Автомобилна администрация”.
VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 13. (1). Настоящият договор се прекратява при:
1. изтичане на уговорения срок на договора.
2. системно неизпълнение на задълженията по договора от изпълнителя – в този
случай възложителят може да прекрати договора едностранно без предизвестие.
3. по взаимно съгласие на страните по договора.
4. по искане на една от страните с едномесечно писмено предизвестие, отправено
от другата страна.
5. при прекратяване на юридическо лице - изпълнител.
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6. когато изпълнението на поръчката стане невъзможно вследствие на причина, за
която никоя от страните не отговаря.
7. когато изпълнителят не е в състояние да продължи изпълнението на договора
поради настъпване на изменения в обстоятелствата, при които е избран за изпълнител, а
именно:
а). настъпили са основания за отстраняване от възлагането на обществената
поръчка и изпълнителят вече не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1 - 5 и 7 от
ЗОП;
б). настъпили са промени в следствие на които изпълнителя не отговаря на
критериите за подбор на възложителя, като:
- лиценза за превоз на пътници е отнет и/или
- настъпила е невъзможност от страна на изпълнителя да покрие минималните
изисквания на възложителя за технически възможности и квалификация.
(2). Възложителят може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелствата, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения.
Чл. 14. Договорът за обществена поръчка се счита за изпълнен с изпълнението на
всички задължения на страните, произтичащи от него.
VІІІ. ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОРА:
Чл. 15. (1). Настоящият договор може да бъде изменян при условията на чл. 116 от
ЗОП, в следните случаи:
1. При промяна в броя на учениците, водеща до необходимост от нови курсове по
маршрутите, като обхватът и естеството на възможните изменения, както и условията, при
които те могат да се използват не трябва да води до промяна в предмета на договора.
2. при промяна в размера на средствата за компенсиране на километър от общия
пробег, определени със заповед на министъра на образованието и науката, единичните
цени за километър общ пробег, предложени от изпълнителя се променят със същия
коефициент, с който са променени определените от министъра цени за километър общ
пробег.
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3. Поради непредвидени обстоятелства е възникнала необходимост от извършване
на допълнителни услуги, които не са включени в първоначалната обществена поръчка,
ако смяната на изпълнителя:
- е невъзможна поради икономически или технически причини, включително
изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо
оборудване, услуги или съоръжения, възложени с първоначалната поръчка, и
-

би

предизвикала

значителни

затруднения,

свързани

с

поддръжката,

експлоатацията и обслужването или дублиране на разходи на възложителя.
4. Поради обстоятелства, които при полагане на дължимата грижа възложителят не
е могъл да предвиди, е възникнала необходимост от изменение, което не води до промяна
на предмета на договора.
5. Налага замяна на изпълнителя с нов изпълнител когато е налице универсално
или частично правоприемство в резултат от преобразуване на първоначалния изпълнител,
чрез вливане, сливане, разделяне или отделяне, или чрез промяна на правната му форма,
включително в случаите, когато той е в ликвидация или в открито производство по
несъстоятелност и са изпълнени едновременно следните условия:
- за новия изпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и
той отговаря на първоначално установените критерии за подбор;
- промяната на изпълнителя не води до други съществени изменения на договора за
обществена поръчка или рамковото споразумение и не цели заобикаляне на закона.
6. Налагат изменения, които не са съществени.
7. Изменението се налага поради непредвидени обстоятелства и не променя
цялостния характер на поръчката, като са изпълнени едновременно следните условия:
а). стойността на изменението е до 10 на сто от стойността на първоначалния
договор за услуга;
б). стойността на изменението независимо от условията по буква „а” не надхвърля
съответната прагова стойност по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.
(2). В случаите по т. 7, когато се правят няколко последователни изменения,
общата им стойност не може да надхвърля посочените максимални размери.
(3). Изменението на договора за обществена поръчка се смята за съществено по
смисъла на чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП, когато са изпълнени едно или повече от следните
условия:

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
а). изменението въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за
възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници
или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни
от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от
първоначално приетата;
б). изменението води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на
останалите участници в процедурата;
в). изменението засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка или
рамковото споразумение;
г). изпълнителят е заменен с нов извън допустимите случаи, посочени в настоящия
договор.
(4). В случаите по ал. 1, страните отразят новите договорености по между си, които
са функция на настъпилите изменения в допълнително споразумение, представляващо
неразделна част от настоящия договор.
IХ. ОСОБЕНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 16. (1). При неблагоприятни метеорологични условия през зимния период –
обилни снеговалежи и заледявания на пътните участъци, което ги прави непроходими или
опасни за движение, изпълнителят не носи отговорност за изпълнение на маршрутното
разписание.
(2). „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е всяко непредвидено
събитие от извънреден характер, което е извън контрола на страните, настъпило след
сключване на договора и възпрепятстващо изпълнението му, което не включва грешки
или небрежност и чието настъпване при полагане на дължимата от страните не са могли
да предвидят. Обичайните промени в пазарните условия или във финансовата ситуация не
се считат за форсмажор. За възникването и преустановяването на непреодолимата сила
изпълнителят е длъжен в тридневен срок писмено да уведоми възложителя.
Непреодолимата сила трябва да бъде потвърдена писмено от съответните институции,
упълномощени да издават справка за това. Ако възложителят не бъде уведомен за
непреодолимата сила или тя не бъде потвърдена, изпълнителят не може да се позова на
непреодолима сила. Не е налице непреодолима сила, ако съответното събитие е
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вследствие на неположена грижа от страна на изпълнителя или при полагане на
дължимата грижа то може да бъде преодоляно.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:
Чл. 17. Всяка комуникация между страните във връзка с настоящия договор следва
да бъдат в писмена форма.
Чл. 18. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и по
повод изпълнението на договора или свързани с договора, или с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 19. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство на Република България.
Чл. 20. Неразделна част от настоящия договор са:
1. Маршрутни разписания (Приложение № 4.1 и Приложение № 4.2. от
документацията за участие във възлагането на обществената поръчка);
2. Техническа спецификация на възложителя.
Този договор се състави, подписа и подпечата в два еднообразни екземпляра, всеки
със силата на оригинал, по един за възложителя и един за изпълнителя.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
………………
Инж. Дилян Млъзев
Кмет на община Елена

.....……………
Димка Петрова
Директор на дирекция „ОСД”

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
.....…………
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и Главен счетоводител
Съгласувано с юрист:

