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Д О Г О В О Р
/проект/
Днес,………….201.... г., в гр/с........, област ...........се сключи този договор между:
СНЦ «РАЗНООБРАЗНИ И РАВНИ»със седалище и адрес на управление:.гр.София,
ул.Свети Никола Нови № 4, БУЛСТАТ 175013557 представлявано от Радостин Манов, наричан
за краткост БЕНЕФИЦИЕНТ,
от една страна и от друга страна:
………………………………………......................................................................,
регистрирано с решение по фирмено дело №……………/.......................г, по описа на Окръжен
съд
………….................……,
със
седалище
и
адрес
на
управление:............................................................................................., БУЛСТАТ представлявано
от……………………………………................................................................................., наричан за
краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.

2.

3.

4.

5.

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
специализиран превоз на деца от гр. Ботевград до к.с. Кранево /между к.к. Златни
пясъци и к.к.Албена/ и обратно 1100 деца при спазване условията и реда на
действащата нормативна уредба и по списък и съгласно график, предоставен от
БЕНЕФИЦИЕНТА.
Специализираният превоз се извършва е разделен на пет курса(отиване и връщане)
по 220 деца по график посочен от БЕНЕФИЦИЕНТА не по-късно от един месец
преди датата на първия курс.
Всяка група от по 220 деца ще бъде на 5 дневен лагер. Всеки един курс включва
превозването на децата от сборен пункт в гр.Ботевград до хотел „Невен” в с.Кранево
и обратно след приключване на 5 дневния престой.
Специализираният превоз на децата се извършва с превозни средства на
Изпълнителя, описани в приложението към оферта му. В случай, че се налага
промяна на едно или повече превозни средства, Изпълнителят се задължава да
уведоми своевременно БЕНЕФИЦИЕНТА за промяната. Заместващите МПС трябва
да са от същия клас и да отговарят на нормативните изисквания и изискванията
заложени в публичната покана.
Разписанието следва да гарантира, че превоза ще се извършва през светлата част на
денонощието

II. ЦЕНИ
1. Бенефициентът се задължава да заплати на Изпълнителя общата максимална цена в
размер на ………............(…....................................……………словом) лева, без ДДС.
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2. В цената са включени всички разходи по изпълнение на услугата.
3. Плащанията по настоящия договор се извършват в национална валута по банков път с
платежно нареждане по сметка на Изпълнителя:
/Посочва се адрес и сметка на Изпълнителя/.
III. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. Плащането се извършва както следва: Периодични плащания – в размер на 1/5 от
стойността на договора след всеки завършен курс /отиване и връщане/ на 220 ученика и след
представяне на приемо-предавателен протокол за съответния курс и издаден оригинал на
фактура.
2. Всички плащания се извършват по банков път в срок от 30 дни след представяне на
необходимата документация посочена в предходната точка.
3. Фактурите за извършване на плащания се изготвят на български език, в съответствие
със Закона за счетоводството. В издаваните от изпълнителите фактури във връзка с
изпълнението на настоящия договор следва да бъде указано, че разходът се извършва по проект
- "Образованието - основна част от интеграцията - BG05M2OP001-3.002-0024", финансиран от
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
IV. СРОК И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.
2. Срокът за изпълнение на услугата е до 14.09.2017 год.
3. Графикът на превоз ще бъде предоставен от БЕНЕФИЦИЕНТЪТ на Изпълнителя не по
късно от един месец преди датата на първия курс.
V. СПИСЪК НА ДОГОВОРНИТЕ ДОКУМЕНТИ
Договорът се състои от следните документи, които представляват неразделна част от него:
Настоящият договор;
Изискванията на бенефициента- Публична покана и техническа спецификация (Приложение І)
Офертата на Изпълнителя (Приложение II)
VI. КОМУНИКАЦИИ
Всички комуникации и кореспонденция, свързана с настоящия договор, между
Бенефициента и Изпълнителя трябва да съдържат наименованието и номера на договора и се
изпращат по пощата, чрез факс, електронна поща или по куриер. Кореспонденцията се изготвя
на български език в два оригинала, един за бенефициента и един за Изпълнителя.
VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА
1. Бенефициентът има право да получи изпълнение на предмета на договора в срок, без
отклонение от договореното и без недостатъци.
2. Бенефициентът има право да оказва текущ контрол при изпълнението на договора.
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3. Бенефициентът се задължава да заплати цената на договора по реда и при условията
на раздел ІІІ, след приемане на изпълнението по надлежния ред.
4. Бенефициентът се задължава да предостави график за извършване на превоза и
списък на децата и да съдейства за уточняване на разписанието.
VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1. Изпълнителят има право да получи договореното възнаграждение по реда и при
условията на настоящия договор.
2. Изпълнителят има право на съдействие от Бенефициента за уточняване на
разписанието.
3. Изпълнителят се задължава да извърши качествено и в срок специализиран превоз на
учениците.
4. Изпълнителят се задължава да спазва изискванията за безопастност и нормативните
изисквания за този вид дейност, да извърши всички необходими съгласувания и да
получи всички необходими разрешение за маршрут, разписание, почивки и т.н. Да
осъществява всякаква комуникация с контролните органи относно необходимите
документи. Разписанието следва да гарантира, че превоза ще се извършва през светлата
част на денонощието.
5. Бенефициентът не носи отговорност за наранявания или вреди, нанесени на
служителите или имуществото на Изпълнителя по време на изпълнение на предмета на
настоящия договор или като последица от него. Бенефициентът не дължи обезщетения
или допълнителни плащания извън предвидените по чл. ІІ от настоящия договор.
Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди и наранявания от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение
на предмета на настоящия договор.
6. Изпълнителят се задължава да предприеме всички необходими мерки за избягване на
конфликт на интереси, както и да уведоми незабавно Бенефициента относно
обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
IX. ПРИЕМАНЕ НА УСЛУГИТЕ
1. Услугите се приемат с междинни приемо-предавателни протоколи за всеки извършен
курс и един окончателен приемо-предавателен протокол след изпълнение на всички
дейности по договора.
X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА. САНКЦИИ
Настоящият договор се прекратява:
1. с неговото изпълнение;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма, като страните не си
дължат неустойки.
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на възложената работа;
4. с едностранно изявление на изправната страна при неизпълнение до другата страна,
продължило повече от 20 (двадесет) работни дни. В този случай се отправя писмено
предизвестие до неизправната страна, с което се предоставя допълнителен срок за
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5.
6.
7.
8.

изпълнение не по-дълъг от 10 (десет) работни дни, считано от датата на
предизвестието.
Ако по вина на Изпълнителя не е извършен един или повече курса за превоз,
БЕНЕФИЦИЕНТЪТ има право да прекрати договора без предизвестие.
В случаите на разваляне на договора по вина на Изпълнителя, той заплаща неустойка в
размер на 20% от стойността на неизпълнената част от договора.
В случай на забавено плащане от страна на БЕНЕФИЦИЕНТА, същият дължи
неустойка в размер на законната лихва върху забавата.
В случай на забава за повече от 30 дни, Изпълнителят има право да прекрати договора
едностранно и да получи натрупаната неустойка по точка 7.

XI. ПРИЛОЖИМО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат нормите на Търговския
закон и на Закона за задълженията и договорите, като всички спорове по него ще се решават в
дух на разбирателство, а при невъзможност за постигането му - от компетентния български съд.
XII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Изпълнителят е длъжен да изпълни поетите ангажименти съобразно сключения договор
и с оглед изпълнение на предвидените в проекта цели.
2. Изпълнителят изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на
принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в
съответствие с най-добрите практики в съответната област и с настоящия договор.
3. Бенефициентът не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или
имуществото на изпълнителя по време на изпълнение на договора или като последица от него.
Бенефицентът не дължи обезщетения или допълнителни плащания извън предвидените по
договора, свързани с подобни вреди.
4. Изпълнителят поема цялата отговорност към трети лица, в това число и отговорност за
вреди от всякакъв характер, понесени от тези лица по време на изпълнение на договора или
като последица от него. Бенефициентът не носи отговорност, произтичащата от искове или
жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на Изпълнителя, неговите
служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на
правата на трето лице.
5. Изпълнителят не предприема каквито и да са дейности, които могат да го поставят в
хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и относимото
национално законодателство. При наличие на такъв риск Изпълнителят предприема всички
необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно Бенефициента
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.
Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на
функциите по договора на което и да е лице, е опорочено поради причини, свързани със
семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност,
икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, който то има с друго лице, съгласно
чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета
относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на
Регламент (EO, Евратом) №1605/2002 на Съвета.
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XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1.
Евентуални спораве между страните, свързани и/или произтичащи от този
договор, след изчерпване на възможностите за доброволното им уреждане чрез преговори, се
отнасят за разглеждане и решаване пред съответния компетентен съд.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните по него.

БЕНЕФИЦИЕНТ: .......................................
Официално Представляващ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:..............................
Управител:
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