Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za predmet javnega naročila

»PRILAGOJEN PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«

1.
2.
3.
4.

Povabilo k oddaji ponudbe
Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe
Ponudbena dokumentacija
Vzorec pogodbe
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Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana
Številka: 430-2/2022/1
Datum: 08. 07. 2022

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Gimnazija Moste, LJUBLJANA (v nadaljevanju naročnik) je na spletni strani in oglasni deski šole objavil
obvestilo o javnem naročilu v skladu z načeli, k izhajajo iz drugega odstavka 21. člena Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in naslednji, v nadaljevanju: ZJN-3) za »Prilagojeni prevoz težko
gibalno oviranih dijakov«, v okviru katerega bo z izbranim izvajalcem te storitve sklenil pogodbo z
veljavnostjo obdobja šolskega leta 2022/2023, od 1.9.2022 do 24.6.2023.
Vabimo vas, da predložite ponudbo v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe do 25. 07.
2022 do 10.00 ure na sedež naročnika skladno z navodili.

Naročnik bo istega dne preveril dopustnost ponudb. Javnega odpiranja ne bo.

Kontaktna oseba s strani naročnika: Špela Škof Urh, ravnateljica
-

E pošta: spela.skof-urh@guest.arnes.si

Špela Škof Urh,
ravnateljica
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Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. točka
Besede, uporabljene v moški slovnični obliki veljajo kot nevtralne za moški in ženski spol.
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca storitev prilagojenega prevoza težko gibalno oviranih
dijakov. Javno naročilo se oddaja za šolsko leto 2022/2023, od 1.9.2022 do 24.6.2023.
Prevozi se opravijo s prilagojenim vozilom.
Prilagojeni prevoz se izvaja na relacijah:
➢ Podolnica 36, Horjul – Zaloška 49, Ljubljana in povratno, 19,2 km v eno smer
1. točka
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt (fizična ali pravna oseba), ki je registriran
za dejavnost prevoza in svojo ustreznost izkazuje z naslednjo dokumentacijo:
1. veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih
prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
2. potrdilom (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno
ovirane osebe (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,
3. potrdilom o tehnični ustreznosti vozila, ki ni starejše od 10 let in
4. veljavno registracijo.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Zainteresirani ponudniki smejo zahtevati dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Svoja vprašanja
morajo postaviti na e- pošto kontaktne osebe naročnika. Naročnik bo odgovoril na vsa vprašanja, ki jih
bo prejel do vključno 20.7.2022 do 12.00 ure. Odgovore na vprašanja ponudnikov bo naročnik objavil
do 21.7.2022 do 18.00.
Naročnik dodatnih informacij osebno ali po telefonu ne bo nudil. Naročnik ne bo organiziral sestanka
s ponudniki.
2. točka
Ponudniki oddajo ponudbo v zaprti kuverti na naslov:
Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ- PONUDBA«, z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni
strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
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Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno
označene.
3. točka
Tehnične specifikacije in pogoji
I.
Prilagojen prevoz pripada dijaku od kraja bivališča dijaka, ki bo natančno sporočen izbranemu izvajalcu,
do kraja šolanja in nazaj v skladu s šolskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijaka na šoli.
Prevoz pripada dijaku tudi za prevoz izven kraja šolanja v primeru izvajanja šolskih dejavnosti, ki so za
dijaka obvezne (obvezne izbirne vsebine, interesne dejavnosti, ekskurzije,…) po ceni na kilometer, ki jo
poda za dnevni prevoz in dejansko prevoženih kilometrih.
Predvideno število prevoženih kilometrov je 38,4 km v obe smeri za vse tri dijake skupaj.
Kot relevantno število kilometrov se šteje razdalja, ki je najbolj racionalna oziroma najkrajša. Vrednost
prevoženega kilometra ne sme presegati 1,30 EUR/km. V ponujeni vrednosti prevoženega kilometra
morajo biti upoštevani vsi stroški prevoza. Naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih stroškov,
povezanih s predmetnim javnim naročilom.
II.
Pri naročniku se začenja pouk zjutraj predvidoma ob 8.00, izjemoma ob 7.10, zaključuje pa večinoma
ob 14.35.
Konkretni čas izvedbe se podrobno določi s šolskim urnikom pred začetkom izvajanja prevozov. V
primeru organizacijskih sprememb pri naročniku, se ure prevoza ustrezno prilagodijo.
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo po potrebi spremeni ali od izvajalca zahteva, da zagotovi
prevoze tudi iz druge lokacije.
IV.
Izbranemu ponudniku bo plačan prevoz težko gibalno oviranega dijaka na osnovi dejansko opravljenih
kilometrov od kraja bivališča do kraja šolanja ter nazaj, v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli, po relaciji,
ki je določena na osnovi načrtovanja poti po zemljevidu: zemljevid najdi.si.
Cena na kilometer ne sme presegati 1,30 EUR, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza in je vezana
na cene ministrstva, pristojnega za izobraževanje.

V.
Pri izvajanju prevozov je potrebno zagotoviti varnost in pomoč dijakov pri vstopu, izstopu iz vozila in
med vožnjo. Vozilo je potrebno zaustavljati na varnih mestih za vstop in izstop. Pred šolo voznik preda
dijaka stalnemu spremljevalcu. Stalni spremljevalec pospremi dijaka do vozila ob odhodu domov.
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VI.
Pravice prevoznika do povračila potnih stroškov iz drugega naslova (npr. delovnega razmerja pri
naročniku) in pravica do plačila prilagojenega voznika dijaka na isti relaciji se izključujeta.
VII.
Pogodba o izvajanju prilagojenih prevozov se lahko predčasno prekine, delano ali v celoti, če dijak nima
več statusa dijaka pri naročniku.
VIII.
V primeru, da naročnik ugotovi, da izbrani prevoznik ne zagotavlja prevoza z ustreznimi prevoznimi
sredstvi, izvajalcu nemudoma odpove pogodbo. Vso škodo, ki bi naročniku nastala zaradi prikrivanja
ali podajanja neresničnih podatkov ponudnika oziroma izvajalca, je ponudnik oziroma izvajalec dolžan
povrniti v roku 8 dni od dneva prejema poziva naročnika.
IX.
Ponudnik mora na naročnikov poziv na sedežu naročnika omogočiti predhoden ogled vozila, s katerim
namerava opravljati prevoze. V primeru, da vozilo ne ustreza pogojem določenimi s predpisi in
opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, se ponudnik izloči iz postopka oddaje javnega naročila.
Ponudnik mora naročniku v času pregleda ponudb omogočiti preverjanje posebnih zahtev tehnične
opremljenosti vozil na sedežu naročnika.
4. točka
Ugotavljanje sposobnosti:
Ponudbo v okviru predmetnega javnega naročila lahko odda gospodarski subjekt - prevoznik, ki kot
fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza in ki predloži:
-

-

ustrezno potrjenje listine o izvajanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza (licenca 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 s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila,
potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavni registraciji.
II.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. Poklicna sposobnost:
- Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, v
skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazilo: izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
-

Ponudnik mora imeti veljavno licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
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Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2,
Ur. l. RS, št. 131/06, 65/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12 in 39/13), vozila s katerimi se bodo
opravljali prevozi pa morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o motornih vozilih (ZMV, Ur. l. RS,
št. 106/10 in 23/15). Ponudnik mora izpolnjevati tudi vse druge pogoje, ki izhajajo iz podzakonskih
predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi otrok v cestnem prometu in
njihovimi vsakokratnimi spremembami in dopolnitvami.
Dokazilo: izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) in licenca za opravljanje
prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih prevozov, če izpolnjuje druge
pogoje prilagojenega prevoza.
III.
2. Tehnična in kadrovska sposobnost
- Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi, transportnimi in kadrovskimi
kapacitetami, da bo lahko izvedel naročilo skladno z določili razpisne dokumentacije.
- Ponudnik mora imeti za izvajanje dejavnosti zagotovljeno vsaj eno prilagojeno vozilo. To vozilo
bo moralo biti v terminih za izvrševanje naročila na razpolago za nemoteno izvedbo naročila.
- V primeru nezmožnosti prevoza (okvara vozila, odsotnost voznika, ipd.) mora ponudnik
izkazati, da je sposoben nemoteno, na lastne stroške zagotoviti ustrezno nadomestno vozilo
in/ ali nadomestnega voznika na način, ki ne bo imel vpliva na kakovost opravljene storitve.
- Ponudnik na predpisanem obrazcu posreduje podatke o voznikih. Vozniki morajo izpolnjevati
vse pogoje za izvajanje prevozov v cestnem prometu. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo
prevoze opravljali vozniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in bodo psihofizično sposobni
zagotoviti varno in nemoteno izvedbo posameznega prevoza, ter so sposobni zagotoviti
ustrezno komunikacijo z mladostniki in imajo primeren odnos do dijaka s posebnimi
potrebami.
- Vozila za prevoz gibalno oviranega dijaka morajo biti ustrezno tehnično opremljena, kot to
izhaja iz zahtev naročnika. Ustreznost vozil bo moral izvajalec zagotavljati vse čas veljavnosti
pogodbe in opravljanja storitev.
- Ponujena vozila morajo biti tehnično brezhibna, redno servisirana in opremljena z opremo in
napravami v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu ter
prevoza potnikov v cestnem prometu.
- Potniki v vozilu morajo biti ustrezno nezgodno zavarovani.
- Ponudnik mora predložiti potrdilo (homologacijo), da je vozilo primerno za prevoz težje ali
težko gibalno oviranih dijakov.

Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) s priloženo fotokopijo prometnega dovoljenja vozila,
s katerim se bo vršilo prevoze, potrdilo (homologacijo), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu
težko gibalno oviranih oseb in fotografijo vozila.
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5. točka
Merilo za izbor:
Naročnik bo sklenil pogodbo s prevoznikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije
podal najugodnejšo ponudbo. Najugodnejši je tisti ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za prevoz dijakov in
čigar ponudba cene prevoza na kilometer z DDV je najnižja, ob tem pa se upošteva najbolj racionalna
relacija.
V primeru enake ponudbe dveh (ali več) ponudb, bo naročnik izvedel pogajanja. Predmet pogajanja bo
popust na ponudbeno ceno.
II.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste in DDV.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudnik mora v ponudbi in obrazcu predračuna izpolniti vse zahtevane podatke in sicer ceno prevoza
na kilometer, ceno prevoza na dan, mesec in šolsko leto, vse brez in z vključenim DDV.
Celotna vrednost ponudbe je razvidna iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del ponudbe.
III.
Naročnik za obračun priznava dejansko prevožene kilometre od prebivališča dijaka do naslova
naročnika in nazaj. Naročnik za obračun ne bo priznaval razdalje od bivališča oz. sedeža izvajalca do
izhodiščne točke (startne lokacije prevoza).
Naročnik bo po potrebi preveril dejansko število kilometrov na posamezni relaciji.
V primeru, da naročnik ugotovi, da je izvajalec podal preveliko število prevoženih kilometrov na
posamezni relaciji, se takšna kršitev šteje za težjo kršitev pogodbenih obveznosti zaradi katere naročnik
lahko odstopi od pogodbe.
Mesečna vrednost za fakturiranje na posamezni relaciji se določi glede na število prevoženih
kilometrov. Izvajalec bo moral računu priložiti poročilo o izvedbi prevozov (obrazec bo naročnik
posredoval izbranemu ponudniku ob sklenitvi pogodbe) iz katerega je razviden datum opravljanja
prevoza in število prevoženih kilometrov za vsako izvedbo prevoza. Izpolnjen obrazec bo obvezna
priloga računa.
Cena v času trajanja javnega naročila je fiksna (šolsko leto 2022/2023).

6. točka
Splošni pogoji
Ponudba mora biti veljavna do vključno 31.8.2022. Variantne ponudbe niso dovoljene.
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V primeru, da izbrani ponudnik ne bo podpisal in vrnil pogodbe na naročnikov naslov v roku 3 dni od
njenega prejema, se bo štelo, da je odstopil od pogodbe.
Špela Škof Urh,
ravnateljica
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OBR-1
Ponudnik: _____________________________________________
_____________________________________________________

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana

PREDRAČUN št. _____________
Na podlagi javnega razpisa za storitve prilagojenega prevoza težko gibalno oviranih dijakov se
prijavljamo na razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo
ponudb.

1. Cena prevoza za kilometer na relaciji: Podolnica 36, Horjul – Zaloška 49, Ljubljana, in povratno
(19,2 km), za eno (1) osebo znaša:
________________ EUR brez DDV
________________ EUR z DDV

2. Cena prevoza na dan na relaciji: Podolnica 36, Horjul – Zaloška 49, Ljubljana in povratno za eno
(1) osebo znaša:
________________ EUR brez DDV
________________ EUR z DDV
3. Cena prevoza na mesec na relaciji: Podolnica 36, Horjul – Zaloška 49, Ljubljana in povratno, za
eno (1) osebo znaša (predvideno 22 dni x dnevna cena):
________________ EUR brez DDV
________________ EUR z DDV
4. Cena prevoza na šolsko leto na relaciji: Podolnica 36, Horjul – Zaloška 49, Ljubljana in povratno,
za eno (1) osebo znaša (predvideno 170 dni pouka x dnevna cena):
________________ EUR brez DDV
________________ EUR z DDV
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OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU

Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime
Naslov
Zakoniti zastopnik
Davčna številka
Matična številka
Številka telefona
Številka faksa
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika
Številka transakcijskega računa
Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Elektronski naslov odgovorne osebe
za podpis pogodbe

Datum:_______________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik: _____________________________________
______________________________________________

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v
kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravimo na podlagi vpisa v Sodni register pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava
_____________ št. ___________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona _________________
pridobili ustrezno dovoljenje št. _________________ izdano pri ____________ dne
____________________
in
smo
člani
naslednje
organizacije:
____________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za
opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v Sodni register oz. vpisa v poslovni register
Slovenije.
2. Da imamo kot ponudnik veljavne licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu in da
vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o motornih
vozilih, ter da kot ponudnik izpolnjujemo vse druge pogoje, ki izhajajo iz podzakonskih
predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi v cestnem prometu.
3. Da nudimo 30- dnevni plačilni rok.
4. Da razpolagamo z zadostnimi finančnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev
prilagojenih prevozov težko gibalno oviranih dijakov.
5. Da razpolagamo s tehnično brezhibnimi vozili, redno servisirano in opremljeno z opremo in
napravami v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu ter
prevoza potnikov v cestnem prometu.
6. Da imamo licenco za prevoze v prometu in sklenjeno obvezno dvojno avtomobilsko
zavarovanje.
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7. Da zagotavljamo nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila oz.
odsotnosti voznika.
8. Da vsi vozniki, vključeni v prilagojene prevoze, izpolnjujejo pogoje, ki jih zahtevajo veljavni
predpisi.
9. Da bomo prevoze opravljali v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št.
131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 39/13), Pravilnikom o oznakah in opremi
vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 1/08, 78/08, 1/09) in
Pravilnikom o delih in opremi vozil (Ur. l. RS, št. 44/13, 36/14).

Kot ponudnik izrecno dovoljujemo naročniku, da lahko pri pristojnih organih pridobi potrdila oziroma
preveri resničnost podanih izjav oziroma bomo na zahtevo naročnika nemudoma dali vsa potrdila,
soglasja in podatke, da bo naročnik pridobil ustrezne podatke sam.

S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega naročila in opisom storitev
in se z njimi v celoti strinjamo, ter jih sprejemamo.
Priloge (obvezne):
- Licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za opravljanje drugih
prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
- Kopija prometnega dovoljenja zgoraj navedenega vozila,
- Potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težko gibalno oviranega
dijaka s priloženo fotografijo vozila.
Ta izjava je sestavni del ion priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »prilagojeni prevozi težko
gibalno oviranih dijakov«.

Datum:_______________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
SEZNAM VOZNIKOV IN VOZIL Z LICENCO

Za izvajanje storitev prilagojenih prevozov težje ali težko gibalno oviranih dijakov zagotavljamo:

Vrsta vozila- reg. št. vozila: ____________________________________________________
Leto izdelave oz. datum prve registracije: _________________________________________
Št. sedežev: __________________
Voznik: ____________________________________________________________________

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Ta izjava je sestavni del ion priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »prilagojeni prevozi težko
gibalno oviranih dijakov«.

Datum:_______________

Žig in podpis ponudnika

Opomba: ponudnik predloži toliko izpolnjenih obrazcev, s kolikim številom vozil bo opravljal storitev.
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OBR-5
Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana, matična številka: 5084318000, davčna
številka: SI79887520, ki jo zastopa ravnateljica zavoda Špela Škof Urh, v nadaljevanju:
naročnik
in
_____________________ki ga zastopa zastopnik ____________, matična številka:
______________, davčna številka: _____________, v nadaljevanju: izvajalec
skleneta
LETNO POGODBO

O IZVAJANJU PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV
I.
Pogodbeni stranki sklepata to pogodbo za prilagojeni prevoz težko gibalno oviranih dijakov za
šolsko leto 2022/2023, za dijaka:
___________________________________________
Prilagojeni prevoz se izvaja na relacijah:…………………….., Ljubljana - Zaloška 49, 1000
Ljubljana, skupaj v dolžini …..km in povratno, skupaj v dolžini ………….kilometrov.
V primeru izvajanja šolskih dejavnosti izven kraja šolanja (obvezne izbirne vsebine, interesne
dejavnosti, ekskurzije,..) je izvajalec dolžan opravljati tudi te prevoze, po ceni, ki je
dogovorjena za dnevni prevoz in na podlagi dejansko prevoženih kilometrov.
II.
Prevoz bo izvajal _____________ oz. voznik g. __________, s svojim prevoznim sredstvomkombi znamke _________________, tip: ________________, z registrsko št.:
________________. Vozilo je prilagojeno za prevoz invalidov in opremljeno z vstopno rampo
za invalidski voziček.
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil varnost in pomoč dijaku ob vstopu, izstopu iz vozila ter
med samo vožnjo ter vozilo zaustavljal na varnih mestih primernih za vstop in izstop.
III.
Urnik prevozov dijakov se prilagaja urniku njenega šolanja. Predvidoma se pričenja pouk ob
8.00, izjemoma ob 7.10, zaključuje pa večinoma ob 14.35. Naročnik se zavezuje izvajalcu ob
podpisu pogodbe izročiti urnik.
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IV.
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da bo naročnik Gimnazija Moste, nakazoval
denarna sredstva za opravljene prevoze dijaka, na transakcijski račun
izvajalca________________, odprt pri ________________.
V.
Dogovorjena cena prevoza med stalnim prebivališčem dijaka …………………….,
………………………….in naročnikom Gimnazijo Moste, Zaloška cesta 49, Ljubljana znaša:
__________ EUR za kilometer brez DDV in _____________ EUR na kilometer z DDV. Cena
vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na cene ministrstva.
Izvajalcu bo prevoz plačan na osnovi dejansko opravljenih kilometrov od kraja bivališča dijaka
do kraja šolanja in nazaj, v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli, po relaciji, ki je določena na osnovi
načrtovanja poti po zemljevidu: zemljevid najdi.si. Izvajalec mora računu mesečno priložiti
poročilo o izvedbi prevozov iz katerega je razviden datum opravljanja prevoza in število
prevoženih kilometrov. Izpolnjen obrazec je obvezna priloga računa.
Cena v času trajanja te pogodbe je fiksna (šolsko leto 2022/2023).
VI.
Račun zapade v plačilo v 30 dneh od datuma izstavitve računa, oziroma po nakazilu sredstev
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
VII.
Ta pogodba je sklenjena za določen čas, za šolsko leto 2022/2023 in sicer od 01. 09. 2022 do
24. 06. 2023.
Naročnik lahko predčasno prekine pogodbo, če dijak nima več statusa dijaka pri naročniku,
pogodbo pa nemudoma odpove, v kolikor ugotovi, da izvajalec ne zagotavlja prevoza z
ustreznimi prevoznimi sredstvi.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

VIII.
Izvajalec se zavezuje, da bo storitve iz te pogodbe opravil strokovno in kvalitetno ter v skladu
z veljavnimi predpisi o varnosti prevozov otrok.
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IX.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa. Odpovedni rok, oziroma odstop od pogodbe je tri (3)
mesece po prejemu pisne odpovedi.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je nična.
X.
Pogodbeni stranki bosta skušali vse nesporazume reševati na miren način. Kadar to ne bo
mogoče, se dogovorita, da je za rešitev spora iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani.
XI.
Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejmeta pogodbenika vsak po 1 izvod.

V Ljubljani, dne: _____________________

NAROČNIK

IZVAJALEC

Gimnazija MOSTE
Špela Škof Urh, ravnateljica

________________
__________, zastopnik

ŽIG
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