2. Да изисква пълно, точно и качествено изпълнение на маршрутните разписания.
3. Да санкционира изпълнителя при неизпълнение на този договор.
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да изплаща компенсациите по Раздел ІІІ след представяне
на необходимите документи.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи компенсация, предмет на този договор.
2. Да използва автобуси с по-голяма пътниковместимост при изпълнение на маршрутните
разписания в пиковите часове.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да извършва превоза на лицата по чл. 1 безплатно.
2. Да извършва превоза на лицата по чл. 1 срещу карта, издадена съгласно нормативната
уредба за превоз на пътници.
3. Да спазва указанията на Министерството на образованието, респективно на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предоставяне на справки и други документи, свързани с определянето и
предоставянето на средства за компенсиране безплатните пътувания.
VІ. КОНТРОЛ И САНКЦИИ
Чл. 9. При нарушение на чл. 1 ал. 1 договорът се прекратява.
Чл. 10. Констатиране на нарушенията се установяват с констативен протокол от
упълномощени със заповед на Кмета длъжностни лица.
VІІ. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 11. Изменение на сключения договор се допуска при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
Чл. 12. Този договор се прекратява:
1. С изтичане срока на неговото действие.
2. По взаимно съгласие преди крайния срок на действие. За целта се съставя допълнително
споразумение.
3.при констатирани нередности и/или конфликт на интереси – с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. по реда на чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
5. Едностранно с писменно предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за системно нарушение на
клаузите на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Нарушението е системно при констатирани
три и повече нарушения по договора на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на един месец.
6. Едностранно без предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, договора се прекратява при отнемане
на лицензията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ако е обявен в несъстоятелност или ликвидация или при
прекратяване на търговската дейност.
7. Едностранно договорът се прекратява с писменно предизвестие от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
невъзможност за неговото изпълнение.
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие при условията на чл. 73,
т. 1 от ППЗОП.
Чл. 13. При предсрочно прекратяване на договора по искане и по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
същият заплаща неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 200,00 лева за всеки месец до края на
договора.
VIІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 14. При промяна на нормативната уредба за извършване на обществен превоз на
пътници, двете страни се задължават да подпишат допълнително споразумение съобразено с тези
промени, при условията на чл. 116, ал. 1 от ЗОП.
Чл. 15. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане
по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие, всяка една от страните може да отнесе
спора за решаване от компетентния съд.
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Чл. 16. За всички неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат действащите
разпоредби на българското законодателство.
Настоящият договор се съставя в три еднообразни екземпляра - един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Заместник-кмет на община Сливен:
съгласно Заповед № РД 15 – 1138 от
25.08.2016 г. /п. п./*
Румен Иванов

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

/п. п./*
Йордан Тенев - Управител
/име, подпис, печат/

Директор дирекция СК:
/п. п./*
Таня Бояджиева

*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
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ОБЩИНА СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. „Цар Освободител” № 1; Кмет: 044/611106;
Заместник-кмет: 044/611103; Секретар: 044/611215;
централа: 044/611 100; факс: 044/662350

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
За възлагане на обществена поръчка на основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за
обществените поръчки, с предмет „Обществен превоз на деца и ученици по действаща
транспортна схема за учебната 2018/ 2019 г.” с две обособени позиции:
За обособена позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут гр. Сливен - с.
Ковачите – с. Младово – с. Коньово”
За обособена позиция 2: „Обществен превоз на деца и ученици по следните маршрути:
1)
гр. Сливен – с. Бяла – с. Новачево – с. Градско – с. Бяла паланка – с. Жълт бряг
2)
гр. Сливен – с. Бяла – с. Стара река – с. Средорек – с. Божевци – с. Изгрев – с.
Божевци – с. Средорек – с. Стара река – с. Зайчари – с. Боринци – с. Стрелци – с.
Кипилово”
1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Място на изпълнение
Република България, Община Сливен;
1.2 Възложител
Община Сливен, с адрес: гр. Сливен, бул."Цар Освободител" №1, тел.: 044/ 611 100, факс:
044/ 662350, email: kmet@sliven.bg
2. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ДЕЙНОСТТА
2.1. Обща цел
Целта е възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки с
предмет: „Обществен превоз на деца и ученици по действаща транспортна схема за
учебната 2018/ 2019 г.” с две обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут гр. Сливен - с.
Ковачите – с. Младово – с. Коньово”
Обособена позиция 2: „Обществен превоз на деца и ученици по следните маршрути:
1) гр. Сливен – с. Бяла – с. Новачево – с. Градско – с. Бяла паланка – с. Жълт бряг
2) гр. Сливен – с. Бяла – с. Стара река – с. Средорек – с. Божевци – с. Изгрев – с. Божевци
– с. Средорек – с. Стара река – с. Зайчари – с. Боринци – с. Стрелци – с. Кипилово”

2.2. Общи положения
Извършване на специализиран превоз на деца и ученици на територията на община Сливен
за периода от 15.09.2018 г. до 30.06.2019 г. по следните направления:
За обособена позиция 1: „Обществен превоз на деца и ученици по маршрут гр. Сливен - с.
Ковачите – с. Младово – с. Коньово”
За обособена позиция 2: „Обществен превоз на деца и ученици по следните маршрути:
1) гр. Сливен – с. Бяла – с. Новачево – с. Градско – с. Бяла паланка – с. Жълт бряг
2) гр. Сливен – с. Бяла – с. Стара река – с. Средорек – с. Божевци – с. Изгрев – с. Божевци
– с. Средорек – с. Стара река – с. Зайчари – с. Боринци – с. Стрелци – с. Кипилово”
2.3 Начална дата и срок на изпълнение
Началната дата за изпълнение на обществената поръчка е от 17.09.2018 г. до 30.06.2019 г.
3. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ


да притежава актуален лиценз за превоз на пътници



да има сключен договор за превоз на пътници с Община Сливен за възложени
маршрутни разписания от общинската транспортна схема по направленията гр.
Сливен – с. Коньово, гр. Сливен – с. Жълт бряг и гр. Сливен – с. Кипилово

Заявител:
Пепа Димитрова-Чиликова /п./*
Заместник-кмет на Община Сливен
Изготвил:
Ина Николова /п./*
Старши експерт в дирекция “ОКВО”
*Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

