
Договор \ ч  и
за обществена поръчка за извършване на превоз на служители

Днес, 27.02.2015г., в с.Церова кория между
1. Държавна психиатрична болница-с.Церова кория, с адрес: 5047 с.Церова 
кория, ул. „Втора” №27, община Велико Търново, област Велико Търново, 
БУЛСТАТ 000130079, представлявано от д-р Валентина Генова Василева -  
директор и Стефка Василева Хрелева- главен счетоводител,
наричано по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ и
2. Фирма „Алекс ОК” ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. В.Търново, ул. „Ем.Станев” №6 
БУЛСТАТ: 104 600 641
Представлявана от: Александър Бенев Нанков, 
в качеството му на управител,

наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл. 101е от Закона за обществените поръчки и Решение № 9 
от 09.02. 2015г. на Директора на ДПБ-с.Церова кория се сключи 
настоящият договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 
транспортна услуга -  осъществяване на специализиран автобусен 
превоз на работници и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от гр.В.Търново 
до ДПБ с.Церова Кория, община В.Търново и обратно.

2. Превозът ще се извършва със следните автобуси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Ивеко Дейли Е4-ВЗЗ16 РМ 
Ивеко Дейли Е4-ВЗЗ19 РМ

3. Превозът ще се извършва съгласно определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
съгласувано с КД ДАИ гр.В.Търново маршрутно разписание, 
представляващо неразделна част от договора, като през работните дни



/
f

се осъществяват три курса (сутрешен, обеден и вечерен), а през
почивните и празничните дни -  един курс (сутрин).

4. Договор се сключва на основание и при условията на ЗОП.
5. Договорът се сключва за срок от 24 месеца, считано от 01.03.2015г.
6. Действието на същия може да бъде продължено до определяне на друг

изпълнител от страна на възложителя.

II. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
7.1. Да дава указания и осъществява контрол относно изпълнението на 

договора.
7.2. Да развали договора при неизпълнение на същия от страна на 

изпълнителя съобразно уговореното.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

8.1. Да заплаща в сроковете и при условията, определени в настоящия 
договор цената на извършения превоз.

8.2. Да уведомява своевременно превозвача при възникнала 
необходимост от промяна в графика на превоза или маршрутното 
разписание, като в случай на трайно изменение на същите може 
да определи и съгласува с общината ново разписание.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
9.1. Да извършва превоза съгласно определените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

график и маршрутно разписание.
9.2. Да уведомява незабавно по телефона (0887 978575, 0885 228243, 

0887 501529) дежурния персонал на ДПБ Ц.Кория за всички 
възникнали проблеми във връзка с осъществяването на договора, 
в т.ч. за наложили се закъснения или настъпила невъзможност да 
се изпълни даден курс по разписанието.

9.3. При осъществяване на превоза да спазва разпоредбите на Закона 
за автомобилните превози и Наредба № 33 на МТ, отнасящи се до 
специализираните превози на пътници и на другите нормативни 
актове за организация на автомобилния транспорт.

9.4. Да организира и осъществява ежедневна проверка и контрол 
върху техническото състояние на автобусите, с които се извършва 
превоза и върху здравословното състояние и работата на 
водачите.

9.5. Да снабди работниците и служителите на възложителя с карти (по 
образеца в Наредба № 33 на МТ), удостоверяващи правото им да 
пътуват с автобусите.

9.6. Да не допуска при изпълнението на възложения превоз в 
автобусите да пътуват други лица, извън служители на 
възложителя.



9.7. Да изпълнява качествено превоза, като осигурява безопасност и 
комфорт на пътуванията и култура на обслужването на 
пътниците, както и необходимата хигиена в превозните средства и 
отоплението им през зимния сезон.

9.8. Да направи всичко необходимо, за да обезпечи извършване на 
превоза при настъпване на техническа повреда на превозното 
средство или друга причина, довела до невъзможност за 
изпълнение на превоза с основния и/или резервния автобус.

III. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

10. Цената за транспортната услуга (превоза) за един календарен месец е 
1 759.00лв. (хиляда седемстотин петдесет и девет лв.) и представлява 
цена без включен ДДС. Същата е определена съобразно последното 
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въз основа на което той е определен 
за изпълнител на поръчката,.

11.Плащането на цената се извършва до 15-то число на следващия месец 
след представяне на издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура. Плащането 
се извършва по банков път -  по посочена от изпълнителя банкова 
сметка.

III. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

12. При неизпълнение на превоза, изпълнителят дължи неустойка в размер 
на 60 (шестдесет) лева за всеки неизвършен курс. Същата неустойка се 
плаща и при пет и повече закъснения в месеца с над 10 минути от 
графика за движение по маршрутното разписание

13. Не се счита за виновно неизпълнение на договора неизвършването на 
курс поради форсмажорни причини -  природни бедствия и стихии, 
поледица, обилно заснежаване и непочистени пътища, настъпили по 
време на движение внезапни и неотстраними на момента повреди, както 
и при отклонение на превозните средства на изпълнителя по 
разпореждане на държавните органи, с изключение на спирането им от 
движение по вина на превозвача.

14. Дължимата неустойка се приспада от цената за услугата за съответния 
месец.

15. При системно неизпълнение на договора от страна на изпълнителя, 
възложителят може да развали договора, като отправи до изпълнителя 
писмено известие за това. Договорът се прекратява и при отказ от 
страна на превозвача да изпълнява възложената услуга, както и 
отнемане на лицензията на същия за извършване на обществен превоз 
на пътници.



IV. ДРУГИ УСЛОВИЯ:

16. Страните се задължават да се уведомяват писмено за всяка промяна в 
своя адрес, управление, представителство и други обстоятелства, 
засягащи юридическия им статут или обстоятелства, при и по повод на 
които е сключен договора.

17. Страните по договора не могат да го променят и/или допълват. 
Възложителят може да прекрати договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да 
изпълни своите задължения. В този случай той отправя до изпълнителя 
30-дневно предизвестие.

18. Възложителят и Изпълнителят могат едностранно да прекратят 
изпълнението на договора, като отправят 30-дневно предизвестие.

19. Всички спорове по този договор, свързани с неговото тълкуване, 
действие, действителност, изпълнение, прекратяване и пр. ще бъдат 
решавани от страните по споразумение, а когато такова не може да бъде 
постигнато -  по съдебен ред съобразно българското законодателство, 
като компетентен за решаване на спора ще е Районният, съответно 
Окръжният съд във В.Търново.

20.3а неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство.

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните, които го подписаха както следва:

/

1.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛ

/д-р В.Генова-директор/
,/

За ИЗПЪЛНИТЕЛ:

2 .

/Ст.Хрелева-гл. счетоводител/



Приложение № 1

М АРШ РУТНО РАЗПИСАНИЕ
за специализиран превоз на пътници 
от гр.В.Търново до с.Церова Кория

СЪГЛАСУВАНО

W
SJ .

с Община,В.^ърново

км Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

М а р ш р у т Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

Първи курс
8 6,50 В.Търново Спирка 8.00

Качица
МТС
Беляковско шосе
Кооп. Пазар
Аптечно

6 7,12 ! 7,10 Присово 7.52 1 7.50
9 7,20 1 7,18 П челите 7,42 1 7,40
2 7,25 Церова Кория ДПБ 7,35

км Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

М а р ш р у т Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

Втори курс
8 13,00 В.Търново Спирка 14.00

Качица
МТС
Беляковско шосе
Кооп. Пазар
Аптечно

6 13,12 1 13,10 Присово 13,50 1 13,48
9 13,20 1 13,18 Пчелище 13,37 1 13,35
2 13,25 Церова Кория -  ДПБ 13,30

км Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

М а р ш р у т Тръгва
Час

Стои
Мин.

Приет.
Час

Трети курс
8 19.00 В.Тьрново Спирка 20.00

Качица
МТС
Беляковско шосе
Кооп. Пазар
Аптечно

6 19,12 1 19,10 Присово 19,50 1 19,48
9 19,20 1 19,18 Пчелище 19.37 1 19,35
2 19.25 Церова Кория -  ДПБ 19,30

4—

Всички пос.^яенин’Жу,рсове се изпълняват ежедневно през / раба
почивните и празничните дни се изпълнява само първи курс.

КЛИЕНТ: t  i

•Церова Кория/-''
» : • :Н , ,у  ' у/

ПРЕВОЗВ

а през
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