ДОГОВОР
за предоставяне на транспортна услуга
№ 133
Днес 17.06.2021 г., в с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра между:
ОБЩИНА СИТОВО, ЕИК 000565544, с адрес с. Ситово, ул. "Трети март" № 72,
представлявана от СЕЗГИН БАСРИ АЛИИБРЯМ в качеството си на кмет на община
Ситово и Величка Стефанова Инджова на длъжност главен счетоводител в община
Ситово, наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ,
и
„Т.А.Т.“ ООД с адрес на управление: гр. Тутракан, ул. „Силистра“ № 54,
лицензиран превозвач с международен лиценз № 0920, валиден до 03.08.2028 г.,
БУЛСТАТ: 118550419, представлявано от Пламен Николов Николов, управител, наричан
накратко ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП, Заповед №208 от 17.06.2021г. на Кмета на
Община Ситово и Оферта с вх.№92-Т-29/15.06.2021г. от „Т.А.Т“ ООД, се сключи
настоящия договор при следните условия:
I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1.(1)ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приема да извърши срещу
заплащане следната услуга „Предоставяне на транспортни услуги за еднодневно
посещение до защитената местност Блатото Малък Преславец“, по Дейност №9 към
проект № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната
интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез
подобряване достъпа до качествено образование“, по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.008 - „МИГ ГлавиницаСитово Крайдунавска Добруджа“ - „Уча се, за да сполуча, финансиран от Оперативна
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, съгласно Ценово
предложение, неразделна част от настоящия договор.
(2) Предоставяне на транспортната услуга по дни и маршрут, както следва:
(А) 22 юни 2021г. от 10:00 часа – тръгване от Професионална гимназия по селско
стопанство с.Ситово, Община Ситово, Област Силистра – Блатото Малък Преславец и
обратно с автобус:
-марка TEMCA модел САФАРИ с Рег. № СС4922АТ
(Б) 23 юни 2021г. от 10:00 часа – тръгване от ОУ „Стефан Караджа“, с.Искра,
Община Ситово, Област Силистра – Блатото Малък Преславец и обратно с автобуси:
-марка TEMCA модел САФАРИ с Рег. № СС4922АТ,
-марка ВАН ХОЛ модел 815 с Рег. № СС3277АМ,
-марка ИНДБУС модел 0ХХ3 с Рег. № СС9134АР и
-марка РЕНО модел МАСТЕР с Рег. № СС0847АН;
(В) 24 юни 2021г. от 13:00 часа – тръгване от ОУ „Отец Паисий“, с.Добротица,
Община Ситово, Област Силистра – Блатото Малък Преславец и обратно с автобуси:
1.марка TEMCA модел САФАРИ с Рег. № СС4922АТ,
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2.марка КАРОСА модел Ц510345Б с Рег. № СС4924АТ,
3.марка ИНДБУС модел 0ХХ3 с Рег. № СС9134АР
4. марка РЕНО модел МАСТЕР с Рег. № СС0847АН
(4) Часовете на връщане в обратна посока на превозните средства по маршрутите по
ал. 2 следва да бъдат съобразени с изпълнението на Дейност №9 и изискванията заложени
по проекта с № BG05M2OP001-3.008-0003 „Насърчаване на социалната и образователната
интеграция на деца и младежи от маргинализирани групи в община Ситово, чрез
подобряване достъпа до качествено образование“ и постигане на резултата заложен по
проекта.
(5) Пътниците които ще ползват превоза са вписани в поименен списък, който е
неразделна част от настоящия договор.
ІІ. ЦЕНА, РЕД И СРОКОВЕ ЗА РАЗПЛАЩАНЕ
Чл.2 (1) Договорната цена за изпълнение на поръчката възлиза общо в размер на 2
915,40 лева / две хиляди деветстотин и петнадесет лева и четиридесет стотинки/ без
ДДС или 3 498,48 лева /три хиляди четиристотин деветдесет и осем лева и
четиридесет и осем стотинки/ с вкл.ДДС, разпределена по маршрути както следва:
(А) Транспортна услуга за еднодневна екскурзия от с.Ситово, общ.Ситово до Блатото
Малък Преславец, общ.Главиница и обратно в размер на: 299.00 лева /двеста деветдесет и
девет лева/ без ДДС, или 358,80 лева /триста петдесет и осем лева и осемдесет стотинки/ с
вкл. ДДС;
(Б) Транспортни услуга за еднодневна екскурзия от с.Искра, общ.Ситово до Блатото
Малък Преславец, общ.Главиница и обратно в размер на 1065.00 лева /хиляда шестдесет и
пет лева и четиридесет стотинки/ без ДДС, или 1278,48 лева /хиляда двеста седемдесет и
осем лева и четиридесет и осем стотинки/ с вкл. ДДС;
(В) Транспортна услуга за еднодневна екскурзия от с.Добротица, общ.Ситово до
Блатото Малък Преславец, общ.Главиница и обратно в размер на 1551,00 лева /хиляда
петстотин петдесет и един лева/ без ДДС, или 1861,20 лева /хиляда осемстотин шестдесет
и един лева и двадесет стотинки/ с вкл. ДДС.
(2) Договорната цена не подлежи на увеличение през срока му на действие.
Чл.3 (1) Възнаграждението по чл. 2, ал. 1 се заплаща както следва: след
изпълнението на предоставянето на транспортната услуга по Дейност №9 към проекта и за
трите учебни заведения, Приемо- предавателни протоколи за изпълнението и представена
надлежно оформена фактура попълнена със задължителните реквизити-номер на проект,
финансиращ орган.
Чл.4 Плащането се извършва по банков път по следната банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА: „Райфайзен Банк, България“ ЕАД
BIC: RZBBBGSF
IBAN: BG22RZBB91551008932857
Титуляр на сметката: Пламен Николов Николов
Чл.5 Плащането ще се извърши от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 30 (тридесет) дни от
получаване на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при условие, че има документална
обоснованост за настъпило условие за плащане и няма забележки към фактурата като
счетоводен документ. В случай на наличие на забележки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще отправи
писмено уведомление с искане за корекции към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 5 (пет) работни
дни от получаването на фактурата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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III.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
(1) Да използва автобуса за превоз на организирана група.
(2) Да не се отклонява от маршрута, посочен в договора и да се движи само по
автобусни и първокласни пътища.
(3) Да изисква групата да пазят чистота и да не нанасят материални щети.
(4) Да осигури възрастни придружители – ръководители на учениците, които да
отговарят за реда и дисциплината в превозното средство, за живота и здравето им по време
на пътуване.
(5) Да заплати извършената услуга, предмет на настоящия договор, след представяне
на документите по чл.3, ал.1 от настоящия договор.
IV.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ има право да:
(1)Да извърши превоза на учениците и техния личен багаж в определения срок с
уговореното превозно средство или с друго отговарящо на изискванията по договорения
маршрут.
(2) Да извърши превоза в светлата част на денонощието по безопасен маршрут.
Маршрутът и времето на пътуване се съгласуват писмено с организатора.
(3) Да притежава в срока на действие на договора валиден лиценз за извършване на
превоз на пътници на територията на Република България; валидно удостоверение за
транспортна годност на автобусите, валиден знак за преминал технически преглед,
валидни застрахователни полици „Гражданска отговорност” за МПС, „Гражданска
отговорност на превозвача” и „Злополука на местата в МПС”, валидно „Удостоверение за
професионална компетентност”.
(4) Да не допуска превоз на пътници извън договорените в настоящия договор.
(5) Да обозначи автобусите с табели и надпис, съгласно изискванията на наредба №
33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на РБ.
(6) Да не преотстъпва права и задължения по този договор на трети лица.
(7) Да осъществява дейността си в съответствие с изискванията на нормативните
документи.
V. ОТГОВОРНОСТИ, ГАРАНЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за живота и за всяко телесно или психическо
увреждане на учениците и съпътстващите ги учители вследствие на злополука във връзка
с превоза, докато учениците и съпътстващите ги учители са се намирали в превозното
средство (автобуса) или са се качвали или слизали от него.
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава от отговорност, ако увреждането е
причинено от обстоятелства, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, независимо от взетите от него
мерки, според особеностите на случая, не може да избегне или последиците, които не
може да предотврати (непреодолима сила).
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се освобождава от отговорност за вредите, причинени
поради физическите или умствените недостатъци на водача или на други лица,
изпълняващи функции по превоза, дефектите или състоянието и функционирането на
превозната средство.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се освобождава изцяло или частично от отговорност за
вреди, настъпили по вина на учениците и съпътстващите ги учители или вследствие на
тяхното поведение, излизащо извън рамките на нормалното поведение на пътници.
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Чл. 12. В случаите, когато вредите са настъпили по вина на трето лице,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право на регресен иск.
Чл. 13. При неизпълнение на параметрите, посочени в чл.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойки в размер на 200 лв. за всеки неизпълнен курс и 50 лв. за всяко
констатирано закъснение.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойките в срок до 15 календарни дни от
уведомяването му от страна на възложителя за техния размер.
V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 15. Договорът може да бъде прекратен:
(1) По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма;
(2) В случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.16. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на договора
ще се решават от двете страни на добра воля с двустранни писмени споразумения.
Чл.17. За неуредени въпроси по настоящия договор се прилагат разпоредбите на
законодателството на Република България.
Настоящият договор се състави в три еднакви екземпляра – два за Възложителя и
един за Изпълнителя.
Приложения:
Ценово предложение на Изпълнителя.
Заверени копия на всички необходими документи за изпълнение на услугата предмет
на договора и изискванията на Наредбата за детските и ученическите туристически
пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование, както и да притежава необходимите лицензии, сертификати и
категоризации на автобусите за изпълнение на услугата.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА СИТОВО
КМЕТ: Зал. на осн. чл.37 от ЗОП
/СЕЗГИН АЛИИБРЯМ/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„Т.А.Т“ ООД
УПРАВИТЕЛ: Зал. на осн. чл.37 от ЗОП
/ПЛАМЕН НИКОЛОВ/

ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ: Зал. на осн. чл.37 от ЗОП
/ВЕЛИЧКА ИНДЖОВА/
ЮРИСТ Зал. на осн. чл.37 от ЗОП
/АДВ.ИРЕНА РУСЧЕВА-АНТОНОВА/
ФИН.КОНТРОЛЬОР Зал. на осн. чл.37 от ЗОП
/ИВАНКА ПЕТРОВА/
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