ДОГОВОР
ЗА ТРАНСПОРТНА УСЛУГА
Днес ……………….г. в град София между:
1. „ЕТИП” ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Борово”,
бл.228а, вх.А, ет.4, ап.18, Ид. № BG 131534213, представлявано от Лъчезар
Пенчев, наричан по-долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ
и
2. „.......................................................” .........., със седалище и адрес на управление:
................................................................................................, Ид. № ............................,
представлявано от ........................................., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
се сключи настоящият договор за следното:
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши транспорт
на група по маршрут: ........................................................................., общо ..........км.
2. Транспортът ще се извърши с туристически автобус марка Неоплан, модел Н516
с 50 седящи места и регистрационен номер СА1592МН.
3. Срокът за извършване на транспортната услуга е от ...../....../...........г. до
...../....../............г.
4. Автобусът ще се кормува през времето на извършване на транспорта от шофьор
на фирмата ИЗПЪЛНИТЕЛ.
5. Пушенето в автобуса не е разрешено. За целта се спира на всеки 2-3 часа, ако е
необходимо.
6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и пътниците се задължават да пазят автобуса. Всяка щета,
нанесена му от пътниците се заплаща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на
констатирането й.
7. За извършване на транспортната услуга ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да
заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата от ...................... (.........................................)
лева с включено ДДС. В тази цена се включва горивото на автобуса и
командировъчните на шофьора. В цената не са включени нощувките на шофьора
и паркинг таксите, те се поемат допълнително от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ако има такива.
8. При отказване на пътуването от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след подписването
на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
обезщетение в размер на 50% от общата договорена сума.
9. Маршрутът е предварително съгласуван с фирмата ВЪЗЛОЖИТЕЛ. Ако
пробегът, след връщането на автобуса е по-голям от договорените .............км.,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ доплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ надвишените километри по
......... (..........) лeвa на километър с включено ДДС.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при необходимост от ремонти на автобуса на
пътя да ги извърши за своя сметка.
11. Всички възникнали спорове по изпълнението на настоящия договор се решават
на двустранни срещи между двете страни. Ако не се постигне споразумение,
изправната страна може да отнесе спора за решаване в Районния съд – гр.
София.
12. Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по
един за всяка от страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .....................

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ............................

