Številka: 406-6/2020/1
Datum: 17.6.2020

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
za predmet naročila
»Prevoz težje gibalno oviranih dijakov v šolo v šolskem letu 2020/2021«
VSEM PONUDNIKOM, KI LAHKO IZVEDEJO PREDMETNO NAROČILO
Naročnik Gimnazija in srednja šola Kočevje je pričel evidenčni postopek zbiranja ponudb za
predmet: »Prevoz težje gibalno oviranih dijakov v šolo v šolskem letu 2020/2021«.
Vabljeni ste, da predložite ponudbo z oznako »PREVOZ_GOD_20-21« do 24. 6. 2020 na:



naslov naročnika: Gimnazija in srednja šola Kočevje, Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje
ali
preko e-pošte: ida.murn@gssk.si.

Vsebina ponudbe mora biti v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Naročnik si po ocenitvi prejetih ponudb pridržuje možnost izvedbe pogajanj.

Ravnatelj:
Tomaž Markovič
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Gimnazija in srednja šola Kočevje je kot naročnica pričela evidenčni postopek zbiranja ponudb za
predmet: »Prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo v šolskem letu 2020/2021«.
Navedeno naročilo se ne oddaja po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3).
Naročnik si pridružuje pravico, da ne sklene pogodbe. Naročnik si pridržuje pravico, postopek
kadarkoli prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje naročila, ne da bi bil s tem odškodninsko
odgovoren do ponudnika. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni bila z
njim sklenjena pogodba. Naročnik ne plača ponudniku nobenih stroškov in ne prevzema
odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudbe ali v zvezi s kasnejšimi opravili v postopku
oddaje naročila.
Naročnik bo s ponudnikom sklenil pogodbo le v primeru, da ponujena in dogovorjena vrednost
ponudbe ne bo presegla višino sredstev, ki so pri naročniku zagotovljena za namen izvršitve
predmeta naročila (največ 9.577,23 EUR z DDV). Naročnik bo s ponudnikom sklenil pogodbo
praviloma za obdobje do izvršitve predmeta pogodbe (praviloma do 24. 6. 2021).

I. Merilo za izbor:
Merilo je najnižja cena ponudnika, ki izpolnjuje zahtevane pogoje, kot so določeni v tem povabilu.

II. Vsebina izvajanja storitev – predmet naročila:
- Prevoz dijaka od doma do šole in nazaj v skladu z dejansko opravljenimi kilometri po najkrajši
varni poti in v skladu s standardi, ki veljajo za javne uslužbence v državni upravi, od kraja
bivališča dijaka do kraja šole in nazaj: 18,89 km x 2 = 37,78 km na dan (Banja Loka – Kočevje
in nazaj), v šolskem letu je predvidenih 195 delovnih dni.
- Cena ne sme presegati 1,30 eur/km, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na
sklep ministra.
- Na javni razpis se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost
prevoza in svojo ustreznost izkazuje z naslednjo dokumentacijo:
□ Veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za
opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza.
□ Potrdilom (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko
gibalno oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko
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gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka
vozila.
□ Potrdilom o tehnično ustreznem vozilu in veljavno registracijo.
III. Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti naslednje dokumente:
A) Podatki o ponudniku (Priloga št. 1)
Ponudnik izjavo izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.
B) Dokazila o ustreznosti ponudnika (Priloga št. 2)
Ponudnik izjavi izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.
C) Ponudba (Priloga št. 3)
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški ponudnika in je fiksna ter nespremenljiva do preteka
veljavnosti pogodbe.
Ponudnik ponudbo izpolni, datumsko označi, žigosa in podpiše.
D) Vzorec pogodbe (Priloga št. 4)
Ponudnik vsako stran pogodbe parafira, s čimer potrdi strinjanje z njeno vsebino.

* * *
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana s strani osebe, ki ima pravico zastopanja
ponudnika.
Kontaktna oseba za morebitna vprašanja:
 Ida Murn, (01/620 43 22, ida.murn@gssk.si).
S spoštovanjem.

Ravnatelj:
Tomaž Markovič
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Priloga št. 1
PODATKI O PONUDNIKU
(Navodilo: Obrazec fotokopirajte za potrebno število izvajalcev v skupnem nastopu.)
Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene
osebe in njihove EMŠO
Kontaktna oseba
Telefon
Elektronski naslov
Transakcijski račun podjetja
Matična številka podjetja
Identifikacijska št.za DDV
Datum, podpis in žig

S podpisom zakoniti zastopnik pooblaščam naročnico, Gimnazijo in srednjo šolo Kočevje,
Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje, da zaradi izvedbe naročila »Prevoz težje gibalno oviranih
dijakov v šolo v šolskem letu 2020/2021« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov lahko
pridobi:
-

-

od Ministrstva za pravosodje ustrezna potrdila iz kazenske evidence;
od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da v primeru ponudnika ni bil podan predlog
za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave,
oziroma da ponudnik ni v postopku stečaja, prisilne poravnave ali v postopku prisilnega
prenehanja ter da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče oziroma da ni
opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju.;
od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
Datum:

Žig:

Kraj:
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Ponudnik:

Priloga št. 2
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIJAVO NA RAZPIS

V zvezi z našo ponudbo štev.: ____________ z dne _____________ za izvedbo predmeta naročila:
»Prevoz težje gibalno oviranih dijakov v šolo v šolskem letu 2020/2021« prilagamo spodaj
označena dokazila:
□ Veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje
drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza.
□ Potrdilo (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno
oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno
oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila.
□ Potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavno registracijo.

Datum:

Žig

Ponudnik:

Kraj:
(ime in priimek odgovorne osebe)

(podpis)
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Priloga št. 3
PONUDBA št.: _______________________
1. V skladu s pogoji povabila k oddaji ponudbe smo pripravljeni izvesti evidenčno javno naročilo
za ceno:
Cena brez
DDV v EUR

Popust v
EUR

DDV v
EUR

Cena z DDV v EUR

Storitve, kot so
določene v Navodilih
za pripravo ponudbe
– točka II.

SKUPAJ
2. Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih del. V njej so zajeti
vsi stroški in morebitni popusti.
3. Rok za začetek del je 1. 9. 2020.
4. Ponudba velja __________ dni po končnem roku za oddajo ponudb, ki ga določi naročnik z
možnostjo podaljšanja.
5. Rok plačila je 30 od prejema računa.
6. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru
odstopa naročnika od oddaje naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z
izdelavo ponudbe.

Datum:

Žig

Ponudnik (vodilni ponudnik):

Kraj:
(ime in priimek odgovorne osebe)

(podpis)
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Priloga št. 4
(Vzorec)
POGODBA ZA IZVAJANJE PREVOZOV
Št.:
ki jo skleneta:
kot NAROČNIK: GIMNAZIJA IN SREDNJA ŠOLA KOČEVJE
ki ga zastopa: Tomaž Markovič, ravnatelj
Naslov:
Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje
Davčna številka: 22854509
in
kot IZVAJALEC: _______________________________
ki ga zastopa:
_______________________________
Naslov:
_______________________________
Identifikacijska številka: ______________________
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Stranki sklepata to pogodbo z namenom poslovnega sodelovanja ter dogovora o medsebojnih
pravicah in obveznostih za tekoč in nemoten prevoz težko gibalno oviranih dijakov od doma v
šolo in nazaj za obdobje šolskega leta 2020/2021 oziroma do prenehanja razloga, zaradi katerega
je bila sklenjena.
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet te pogodbe je izvajanje posebnih prevozov težko gibalno oviranih dijakov (v
nadaljevanju: prevozi):
 vsak dan v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od 1. 9. 2020 do 24. 6. 2021 na relaciji
in po urniku, ki je priloga te pogodbe.
V kolikor se spremeni urnik dijakov, si naročnik pridržuje pravico do spremembe voznega reda, o
čemer obvesti izvajalca.
V kolikor dijak ne bo prisostvoval pouku zaradi utemeljenih razlogov, si naročnik pridržuje
pravico do spremembe tedenskega števila prevozov.
OBVEZNOSTI IZVAJALCA
3. člen
Izvajalec odgovarja za varnost dijakov med prevozom v šolo in iz šole v skladu z določili Zakona
o prevozih v cestnem prometu (Ur. list RS, št. 6/16 – UPB in 67/19).
Izvajalec je dolžan zavarovati dijaka proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le-ta utrpel v primeru
prometne nesreče.
Izvajalec se zavezuje:
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- da bodo vozila, s katerimi opravlja prevoze, vedno tehnično brezhibna, tako da zagotavljajo varno
vožnjo, in ustrezno opremljena,
- da bo pri izpolnjevanju naročila prioritetno skrbel za varnost potnikov do prevoza in v skladu s
tem prevoz opravljal v predvideni količini, kvaliteti in rokih,
- da bo razporedil čista, urejena in redno vzdrževana vozila z urejenim voznikom, ki bo imel
mobilni telefon, katerega številko bo izvajalec sporočil naročniku ter skrbniku dijaka, ki bo
uporabnik prevozov,
- da bo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika zagotovil na lastne stroške nadomestno
vozilo in/ali voznika v času, ki ne bo vplival na kakovost opravljanja storitve prevoza dijaka.
4. člen
Izvajalec izrecno soglaša, da naročnik ne nosi nobene odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi
izhajala iz ravnanja izvajalca.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
5. člen
Naročnik je dolžan:
- obvestiti izvajalca o spremembi urnika dijaka oziroma spremembi šolskega urnika, ki ima za
posledico spremembo voznega reda oz. dijakovo odsotnost od pouka,
- pravočasno poravnati zapadle obveznosti po tej pogodbi.
CENA PREVOZA
6.člen
Dnevna cena prevoza za šolsko leto 2020/2021 je fiksna.
Dnevna cena znaša skupaj z DDV ________________ EUR, z besedo _____________________
____________________________________________ EUR.
Pri oblikovanju dnevne cene mora ponudnik upoštevati vse stroške (trošarine, takse, prevoz,
zavarovanje, parkirnine, cestnine, gorivo....), ki jih bo imel z izvedbo prevoza.
ROK PLAČILA
7. člen
Izvajalec enkrat mesečno izstavi račun s priloženo specifikacijo za pretekli mesec.
Rok plačila je trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa na poslovni račun:
__________________________________________________ pri __________.
V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne
obresti.
POGODBENA KAZEN
8. člen
V primeru, da izvajalec ne opravlja prevozov skladno z dogovorjenim voznim redom, ki je priloga
te pogodbe (zamuda pri prevozu, izpad prevoza), oziroma s predpisi, ki urejajo prevoze v cestnem
prometu, oziroma z drugimi določili iz te pogodbe, je po tej pogodbi dogovorjena pogodbena
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kazen v višini 15% vrednosti računa za pretekli mesec (z DDV), vendar sme pogodbena kazen
znašati največ 5% okvirne letne vrednosti (z DDV), t. j. ______ EUR.
V primeru, da pogodbena kazen preseže višino 5 % okvirne letne vrednosti iz prejšnjega odstavka
tega člena, naročnik odstopi od te pogodbe brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.
V primeru naročnikovega odstopa od te pogodbe na podlagi 2. odstavka tega člena je izvajalec
dolžan povrniti naročniku vso nastalo škodo zaradi nedokončanja izvajalčevih obveznosti po tej
pogodbi.
ODSTOP OD POGODBE
9. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih v tej pogodbi, ga bo naročnik
pisno opozoril.
Če izvajalec ne upošteva pisnih opozoril naročnika, lahko naročnik ukrepa na podlagi določil 8.
člena in odstopi od te pogodbe brez kakršnekoli odgovornosti do izvajalca.
O odstopu naročnik pisno obvesti izvajalca.
10. člen
V primeru, da v času veljavnosti te pogodbe na strani izvajalca pride do kakršnihkoli sprememb,
mora o tem nemudoma obvestiti naročnika.
V primeru, da naročnik oceni, da zaradi sprememb izvajalec ne izpolnjuje več pogojev, ki jih
določa ta pogodba, lahko naročnik odstopi od sklenjene pogodbe.
V primeru, da zaradi razlogov iz prvega odstavka tega člena naročniku nastane poslovna škoda, jo
je izvajalec dolžan povrniti naročniku.
SKRBNIKI POGODBE
11. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je: Ida Murn, tajnica VIZ, tel. št.: 01/620-43-22.
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je: __________________________, tel. št.:______________.
Skrbnika sta odgovorna za korektne poslovne odnose in realizacijo obveznosti iz te pogodbe.
Morebitno spremembo skrbnikov in predstavnikov strank pogodbe je potrebno pisno javiti v treh
(3) dneh.
Skrbnika nimata pravice spreminjati določil iz pogodbe.
SPLOŠNE DOLOČBE
12. člen
Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne, če so pisne in jih podpišeta obe stranki pogodbe.
13. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje pristojno
sodišče.
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14. člen
Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Stranki pogodbe se sporazumeta, da bosta medsebojna razmerja, ki niso določena s to pogodbo,
reševali v skladu z obligacijskim zakonikom.
15. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa zakonitih zastopnikov obeh strank pogodbe, izvajati pa
se začne s 1. 9. 2020.
16. člen
Ta pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme dva izvoda naročnik in en
izvod izvajalec.

V ________________, ______________

V Kočevju, _____________________

Zakoniti zastopnik ponudnika:

Ravnatelj:

___________________

Tomaž Markovič

___________________

______________________________

(žig)

(žig)
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