ДОГОВОР

in общсстисна поръчка, чрс» публична покапа
№ . A u A & l l 2016 I .
Днес,
J:'/..'..2016Г., Н град Костинброд, на оспоилпис
а'" от Закопа за обществените поръчки между:

MJI.IOIC, IIO

реда па тлапа „осем

1. ОБЩИНА КОСТИНБРОД, с административен адрес: гр. Костинброд, ул."Охрид" №1,
БУЛСТАТ 000776363, представлявана от Трайко Младенов - кмет па общината и А нита
Кръстанова - гл.счетоводител, наричана за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна
и
2. „МЕТТРАНС-2005" ЕООД с ЕИК: 175367755, със седалище и адрес на управление: с.
Голяновци, община Костинброд, п.к.2231, ул. „Кирил и Методий" №8, тел.: 0898 63 41 54, еmail: mettrans2005@abv.bg, представлявано от Живко Михайлов в качеството му на управител,
определен за изпълнител след проведена процедура за възлагане на обществена поръчка чрез
публична покана с ID №9049792/21.01.2016г., наричан за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга
страна,
се сключи настоящия договор за обществена поръчка, чрез публична покана, наричан подолу за краткост „Договор", с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и
ученици от населеното място, в което живеят до най-близкото детско заведение,
респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд до 01
февруари 2017 година" с три обособени позиции:
за обособена позиция 1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шестгодишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка, на територията на община
Костинброд",
Страните се споразумяха за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема на свой риск да
организира и извършва срещу заплащане специализиран превоз на деца, подлежащи на
задължителна подготовка в детско заведение и/или ученици до 16-годишна възраст, с
автобусен транспорт на територията на община Костинброд съгласно договорен от страните
график за всеки ден от срока на договора по следните маршрутни разписания:
Маршрутно разписание № 1, обслужващо 34 бр. деца
Разстояние (км)

1,0

МАРШРУТ

Час, минути
Пристига

07:02

Стои

1

Час, минути
Пристига

Тръгва

07:00

гр. Костинброд, ул.
"Славянска"№113

17:28

07:03

гр. Костинброд, ул.
"Славянска"№69

17:25

Стои

1

Тръгва

17:26
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и 1

07:05

1

07:0(>

0,5

07:07

1

07:08

0,5

07:09

1

07:10

0,5

07:11

1

11>. Koci ннброд, ул.
"< Н"к7М11Н'||ц"Ж'.

17:22

1

17:23

17:2(1

1

17:21

гр. Костинброд, ул.
"Обв^1шс1ш"№8()

17:18

1

17:19

07:12

гр, Костинброд, ул.
"Обединс1ш"№116

17:16

I

17:17

17:13

I

17:14

гр. Костинброд, ул.

1,0

07:14

07:15

гр. Костинброд, ул. "Ю.
I 'агарин"№4

1,0

07:17

07:18

гр. Костинброд, ул. "Ю.
1 агарин"№40

17:10

1

17:11

4,0

07:24

1

07:25

ЦДГ "Внолння"с. Пстьрч

17:03

1

17:04

4,5

07:32

1

07:33

гр. Костинброд, ул. "10.
Гагарии"№63

16:55

1

16:56

16:52

1

16:53

16:48

1

16:49

16:44

1

16:45

16:38

1

16:39

1,0

07:35

1

07:36

гр. Костинброд, ул. "Ю.
Гатарин"№7

1,5

07:39

1

07:40

гр. Костинброд, ул.
"Обединена"№69

1,5

07:43

1

07:44

2,5

07:49

1

07:50

гр. Костинброд, ул.
"Обединена"№2
ОДЗ "Радост"гр.
Костинброд

1,5

07:53

1

07:54

гр. Костинброд, ул. "Ломско
шосе"№53

16:34

1

16:35

16:32

1

16:33

16:28

1

16:29

0,5

07:55

1

07:56

гр. Костинброд, ул. "Ломско
шосе"№83

1,5

07:59

1

08:00

ЦДГ "Пролет" гр.
Костинброд

5,0

08:08

филиал ЦДГ "Пролет"с.
Голяновци

16:20

> Маршрутно разписание № 2, обслужващо 26 бр. деца
Разстояние (км)

МАРШРУТ

Час, минути
Пристига

Стои

Тръгва

Час, минути
Пристига

Стои

Тръгва

гр. Костинброд, ул.
"Ю.Гагарин"№63

12:26

1,0

гр.Костинброд, ул.
"Обединена"№ 141

12:23

00:01

12:24

1,5

гр.Костинброд, ул.
"Обединена"№69

12:19

00:01

12:20
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1,5

гр, Kim инброд, ул.
"ОГк-дппсжГЖ'

12:15

00:01

12:1(>

2,5

ОДЧ "Ридост"гр.
Костинброд

12:09

00:01

12:10

1,5

гр. Костинброд, ул. "Ломско
шосс"№53

12:05

00:01

12:06

0,5

гр. Костинброд, ул. "Ломско
шосе "№83

12:03

00:01

12:04

1,5

ОДЗ "Пролет" гр.
Костинброд,

12:00

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва услугата по ал. 1 с технически изправни
превозни средства и водачи, отговарящи на специалните нормативни изисквания и посочени от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в офертното му предложение.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в деня на подписване на договора да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заверени копия от валидни застраховки „Гражданска отговорност" за
превозните средства, с които ще осъществява предмета на договора и „Злополука на
пътниците". В случай, че застраховките изтекат по време на действие на договора,
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я Т е длъжен да ги поднови и в срока по предходното изречение да ги
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
II. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл.2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер до
- r-^С, или
'лючен ДДС, като общата стойност на услугата
при изпълнение предмета на този договор не може да надхвърля прогнозната стойност на
дадената обособена позиция, както и на поръчката като цяло, която е в размер на 63 813,75
(шестдесет и три хиляди осемстотин и тринадесет лева и седемдесет и пет стотинки) лв. без ДДС,
като за отделните обособени позиции е както следва:
1. обособена позиция № 1 прогнозната стойност е
. .
— оез ДДС,
(2) Общата стойност на договора се определя на база единичните цени за километър общ
пробег по маршрутите без вкл. ДДС за съответната обособена позиция, посочени в Ценовата
оферта (Образец № 10.1), умножени по километрите на съответното маршрутно разписание от
дадената обособена позиция и броя на дните, през които се осъществява услуга, както следва:
Единична цена за 1 (един) километър общ пробег по маршрутите без вкл. ДДС за
обособена позиция № 1, изискващи брой места в МПС - над 22 е в оазмеи
или
ДДС-
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Чл.З. Цената ча километър общ пробег по маршру та Печ вкл. ДДС ча дадено маршрутно
разписание от r u n нетната обособена позиция е крайна п пе подлежи на промяна ча срока на
договора.
Чл.4. (I) Плащането ще се осъществява и срок до 7 /седем/ дни слсд превеждане па
средствата от Министерство па финансите и представяне па оформена фактура от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ча извършената услуга, придружена със Справка по образец, съгласувана от
директорите па съответните учебни заведения.
(2) Разплащанията ще се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в български левове, с платежно
нареждане по следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛ! 1ИТНЛЯ:
EIC:
IB AN:
Банка:
Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по чл.4, ал.2 в срок от 3 (три) дни считано от момента на промяната. В
случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени.
III. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. Договорът влиза в сила от датата на сключването му за срок от една календарна
година, като действието му е до 01 февруари 2017 година. Всички дейности по договора се
извършват във времевия диапазон между началния и крайния срок за изпълнението му,
включително задълженията за плащане.
Чл. 7. Мястото на изпълнение на поръчката е територията на община Костинброд, съгласно
маршрута на спечелената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ за обособена позиция 1: „Извършване на
специализиран превоз на деца на пет и шест годишна възраст, подлежащи на задължителна
подготовка, на територията на община Костинброд",
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълнява в срок и без отклонения съответните дейности
съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка.
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество,
количества, стадии на изпълнение, технически параметри, без това да пречи на оперативната
дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на
И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в чл. 15 от
настоящия договор.
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прави временни промени на маршрута на движение поради
осъществяване на градоустройствени и други мероприятия, за което своевременно уведомява
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да му представи
съгласуваните с Директора на РД „Автомобилна администрация'''' разписания по маршрутите за
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обособената позиция, както и неяка друга информации, спраики п документи, свързани е
изпълнението па договора.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съгласува е ИЗПЪЛНИ ТЕЛЯ графика па маршрутите разписания oi
обособената позиция по дпи за срока на договора и чрез упълномощени длъжностни лица
контролира неговото спазване.
Чл. 9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
]. Да заплати па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове, съгласно
настоящия договор.
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма всяка
предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер па търговска тайна и
изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него оферта.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен, след получаване на средствата от републиканския бюджет и
изискуемите отчетни документи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да превежда в срок договорената цена на
услугата.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в настоящия
договор.
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по
договора, включително предоставяне на нужната информация и документи за изпълнение па
договора.
Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
1. Да изпълни поръчката качествено в съотвстствис е предложеното в офертата му, включително
техническото предложение, което е неразделна част от настоящия договор.
2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на поръчката,
както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на задълженията му по
настоящия договор.
3. При настъпили обстоятелства, водещи до промяна на маршрутното разписание по общинската
и републиканската пътни мрежи, независещи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същия се задължава да
уведоми В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я Т в писмена форма с причините, водещи до промяната с приложени
доказателства издадени от компетентните органи, обективиращи настъпилите промени.
4. Да организира труда на водачите на автобусите при спазване на нормативно установената
максимална продължителност на работния ден, междудневната и междуседмична почивка и
прекъсванията в периодите на управление, в съответствие с изискванията на Закона за
автомобилните превози;
5. Да организира предпътния медицински преглед на водачите, включващ общото им
здравословно състояние;
6. Да организира проверките на техническото състояние на автомобилите преди излизане от
експлоатационния център;
7. Да организира правилното и точно попълване на пътния лист от съответните длъжностни
лица, да води отчетност на издадените пътни листове с посочване на серия, номер, дата на
издаване на пътния лист, марка и регистрационен номер на превозното средство и осъществява
ежедневен контрол върху своевременното отчитане на превозните документи;
8. Да предприема мерки за осигуряване на безопасното качване и слизане на децата и /или
учениците от превозното средство.
9. Да осигури карти на учениците, съобразно установения с Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за
обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България образец.
10. Да спазва всички изисквания, свързани с безопасността на движението и охраната на труда.
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11. При поискване да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ча проверка и контрол необходимите
докумен ти, свързани е дейност та, предмет на настоящия дотонор.
12. Да оепгуряма и чаеонете по разписание, необходимия Opoii изправни превозни средства и
водачи и да спазва маршрутни те разписания, които са неразделна част от настоящия договор.
V. ГАРАНЦИЯ ЗЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл.12. (I) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението па произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение за обособената позиция, за която с
определен за изпълнител, в размер на I % /един процент/ от ценовата оферта на избрания
изпълнител за дадената обособсна позиция без ДДС, както следва:
За обособсна позиция № I гаранцията за добро изпълнение е
(2) Гаранциите се предоставят в момента на подписване па договора йод формата па
папична
сума, внесена
по бяи^овата
сметка
на Обшимя
Костинброд:
1BAN3
,
. , ..ой Костинброд
или по касов път - в касата на община Костинброд или чрез банкова гаранция. Гаранциите за
добро изпълнение са със срок на валидност 30 дни от крайния срок на договора.
(3)При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранциите за изпълнение в срок от 15 работни дни след окончателно приемане на
извършената работа по настоящия договор, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода
през който гаранциите законно са престояли при него.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа частично или изцяло гаранцията за добро изпълнение в
случай, че:
1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както
и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 1 (един)
ден.
2.
при констатиране на нередности, довели до неправомерно получени суми, в случай, че
същите не бъдат възстановени в размера и в указания за това срок.
3.
системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както и когато прекъсне
или забави изпълнението на задължения та си по договора с повече от 1 (един) ден.
4.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го лишава от
правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
(5) Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на
спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за
изпълнение.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Ч л . 13. (1) Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от определени от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и И З П Ъ Л Н И Т Е Л Я лица.
(2) Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с подписване от лицата
по предходната алинея на двустранен протокол/акт или на друг документ.

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до найблизкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд
до 01 февруари 2017 година"
Page 6 от 9

VII. ПКУ< т о п к и
Чл. 14. (I) При констатирано неизпълнение па задълженията произтичащи ог настоящия
договор от страна па ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в следните размери:
1. При закъснение от графика за изпълнение на съответното маршрутно разписание до 20
мин. - 30 %(тридесет процента), а пад 20 мин. 50 % (петдесет процента) от стойността па
съответния курс;
2. При неизпълнен курс и при неспазване па маршрутно разписание - удвоената стойност
на съответния курс;
(2) В останалите случаи на неизпълнение на задълженията по настоящия договор
10 %
(десет процента) от месечната стойност па съответното маршрутно разписание, по повод, па
което е констатирано неизпълнението.
Чл.15. Всички санкции, наложени от компетентните органи, за нарушения на нормативни
актове или обезщетения за вреди, нанесени на трети лица, по вина на работници и служители па
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за негова сметка.
Чл. 16. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 17. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
(2) В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е била
в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
(3) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в срок до 1 (един) от настъпването на непреодолимата сила. При
неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.
(4) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор се прекратява:
1. С изтичане на срока по чл. 7 или с достигане на предвидената в чл. 2 стойност;
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с 10дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
4. При констатирани нередности и/или конфликт на интереси - с изпращане на едностранно
писмено предизвестие от В Ъ З Л О Ж И Т Е Л Я до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5. С окончателното му изпълнение;
6. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки;
„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до найблизкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд
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7. Когато са 11«t с 11 > 1111 J 111 съществени промени HI.и финансираното на обществената поръчка •
предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИ М ЛЯ, които тон пе е могъл плн по е
бил длъжен да нредимди или да предотврати - е писмено уведомление, веднага след настъпване
на обс тоя телствата.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора бол предизвестие, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
1. забави изпълнението на някое от задълженията си но договора с повече от I (един)
работен ден;
2. пе отстрани в разумен срок, определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, констатирани недостатъци;
3. не изпълни точно някое от задълженията си по договора;
4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва
подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му;
5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или
ликвидация.
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно с 7 (седем) дена
предизвестие, без дължими неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна
обосновка. Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между
страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
дейности по изпълнение на договора.
XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 21. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
Чл. 22. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер
срещу подпис на приемащата страна.
Чл. 23. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария
адрес.
Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а
при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република
България.
Ч л . 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
Чл. 26. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
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Чл. 27. Нищожността па някоя клауза от договора плп па допълнително уговорени
условия, пс води до нищожност на други клаузи или па договора като цяло.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Техническата спецификация
2. Ценово предложение за съответната обособена позиция
3. Техническо предложение за изпълнение па поръчката
4. Маршрутно разписание за специализиран превоз по образец - 1 !риложсиие №2 към договора
5. Копие на Застраховка „Гражданска отговорност" за МПС и Застраховка „Злополука па
лътниците"
6. Декларации за липсата па обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. I и чл. 47, ал. 5 от 3011
Настоящият договор е подготвен и подписан в три еднообразни екземпляра - два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
„МЕТТРАНС-2005" ЕООД

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ОБЩИНА КОСТИНБРОД
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ТРАЙКО МЛАДЕНОВ
Кмет

на община

// о

Костинброд

v

v /

АН

сж

/

*/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
А. КРЪСТАНОВА

Съгласувал:
Ангел Милчев

^ C b n c c ^ c i g a p / и Я ^ а ^

-j^fdcKOHcynm

с и

С д г л а с н о

3

3

^

„Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място, в което живеят до найблизкото детско заведение, респективно учебно заведение и обратно на територията на Община Костинброд
до 01 февруари 2017 година"
Page 9 от 9

Декларации
по чл. 47, ал. 5 oi '$< )I I

r/Ми

тдписапият .,..:
f

,

...

//.,

i uI,, o

() (,„.) (ifo /h'<>
(' C,Xj'i'i
Л f'
....J,

л- ( и 0
/<л-Дз

mnunw u.wnu

с а д рее:..С
..(.•.. !.\. „/'.'". 7.....J..T:
fj: :. A ' / . ^ .
№.
* ИЗД.
Ш1
ЗД1
.Ш
качеството си на .....тг^.!'.f}.).^:.^.:'.'.,
!
н а

^ /ЕТ,
Т^....../.
/наименование на кандидата/

A j l

/

ii

V.....^.
({..
гр.

от МВР

лична карта
в

прсдсташишащ

обединението/
^
а, л .
/2

със седалище
[е:

и адрес на управление:
fr.
8
вписано в търговския регистър с ВИК:
/ . . : . . ? . . •. т

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служитспи на ръководна длъжност
в организацията на Възложителя.
2. Не съм сключил договор/представляваното от мен лице не е сключило договор с
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на
интереси.
За неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

гр.

ДЕКЛАРАТО:

дата:

Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки "Свързани лица" са: а)
роднини по права линия без ограничение; б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; в) роднини по
сватовство - до втора степен включително; г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; д)
съдружници; е) лш/ата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; л/с) дружество и лице,
което притежава повече от 5 на сто от дяловете ши акциите, издадени с право на глас в дружеството. Не са
свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което упражнява
правата на държавата, съответно на общината в това дружество.
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РАЙОНЕН СЪД К О С Т И Н Б Р О Д
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Per. № 334

ВАЖИ ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!
Дата на издаване: 19.02.2016 г.
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ЕГН/Л НЧ:
РОДЕН(А):
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J. София общ. С т о л и ч н а о б л . С о ф и я

ГРАЖДАНСТВО:
България
НАСТОЯЩ АДРЕС: с. Голяновци общ. К о с т и н б р о д обл. София
УЛ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ № 8
МАЙКА:
СОФИЯ
М И Х А Й Л О В А , р о д . на
БАЩА:
МЕТОДИ
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До Община Костинброд
гр. Костинброд, ул. "Охрид" № 1

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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за участие в процедура за възлагане па обществена поръчка чрез публична покана с
предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от населеното място,
в което живеят до най-близкото детско заведение, респективно учебно заведение и
обратно на територията на Община Костинброд до 01 февруари 2017 година" с три
обособени позиции:
обособена позиция №1: „Извършване на специализиран превоз на деца на пет и шестгодишна възраст, подлежащи на задължителна подготовка на територията на община
Костинброд"

ОТ УЧАСТНИК: „Меттранс 2005" ЕООД Живко Михайлов
/посочете фирма/наименованието на участника/
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:
Седалище и адрес на управление:
България,2231 ,с,Голяновци, общ.Костинброд
•
Страна, код, град, община
Ул.Кипил и Методий №8
•
Квартал, ул., №,
•
Телефон, факс,
Mettrans2005@abv.bg
•
E-mail:
Единен идентификационен код
175367755
БУЛСТАТ
Инд. № по ЗДДС
BG 175367755
Банкови сметки
Обслужваща банка
ДСК ЕАД
Костинброд
• Град, клон, офис
Живко Михайлов
• Титуляр на сметката
• Банкова сметка (IBAN)
• Банков код (BIC)
Данни за подателя /законния представител/
пълномощника:
Живкс
Лихайлов
от
.JP София
• Трите имена
област
ЕГН
• Л.к. №, дата, изд. от, ЕГН
Управител
• Длъжност
mettn
• Телефон / факс / e-mail:

Уважаеми Дами и Господа,
След запознаване с Техническата спецификация и проекто договора в настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка ние предлагаме да организираме и изпълним
поръчката с предмет: „Извършване на специализиран превоз на деца и ученици от

насслспото място, в което живеят до иап-блиткото детско заведение, рсспскч пано учебно
заведение и обратно па тсрнторшпа па Община Костинброд до 01 фспруарн 2017
година" стри обособени позиции:
та обособена iionnaiii №1: „Извършване па спсцналнтираи прсиот на деца на пет и шест
годишна възраст, подлежащи па задължителна подготовка па територията на община
Костинброд",

като предлагаме цена за 1 километър
ДДС

в

ни. без вкл.

1. При изготвяне на ценовото предложение, участникът следва да се съобрази с
максимално допустимата цена без вкл. ДДС, съгласно Техническата спецификация.
2. Посочената по-горе единична цена за километър включва всички преки и косвени
разходи по осъществяването на специализирания превоз предмет на обособената
позиция на настоящата обществена поръчка.
3. Ние сме съгласни валидността на нашата оферта да бъде 30 дни от крайния срок за
получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по
всяко време преди изтичане на този срок.

Гр Костинброд,

Подпис: Живко Михайлов «Меттранс 2005»ЕООД

дата:29.01.2016г
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