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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 47. člena ZJN-3, Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, vabi ponudnike, da podajo
svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po naročilu male
vrednosti za izbiro izvajalca za opravljanje prevozov učencev v Osnovno šolo Cirkulane - Zavrč za šolsko leto
2017/2018.
Predmet javnega naročila je izvedba storitve – izbira izvajalca za opravljanje prevozov učencev v Osnovno
šolo Cirkulane - Zavrč za šolsko leto 2017/2018.
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila
izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna
zakonodaja.
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega povabila in navodil.
Ponudnike vabimo, da oddajo svojo pisno ponudbo, v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega
razpisa najkasneje do 14.8.2017 do 10:00 ure, na naslov naročnika Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282
Cirkulane ali pošljejo s priporočeno pošiljko na naslov Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane.

S spoštovanjem,

Janez Jurgec
Župan Občine Cirkulane
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
V skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur.l.RS, št. 91/15) je naročnik,
Občina Cirkulane, na Portalu javnih naročil objavila javni razpis za izbiro izvajalca po postopku
naročila male vrednosti za izvedbo storitve »PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI
CIRKULANE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018«
2.1 OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Podatki o naročniku
Naročnik:
e-naslov kontaktne osebe naročnika:
Datum oddaje ponudb:
Javno odpiranje ponudb:
Rok za postavitev vprašanj:
Čas izvajanja storitve:

OBČINA CIRKULANE
Cirkulane 58
2282 CIRKULANE
obcina.cirkulane@cirkulane.si
14.08.2017 do 10:00 ure
14.08. 2017 ob 11:00 uri
09.08.2017 do 15:00 ure
Šolsko leto 2017/2018 (1.9.2017 22.6.2018)

Predmet
Opis in predmet javnega naročila:
Razdelitev na sklope:
Vrsta postopka in pravna podlaga:
Variantne ponudbe:
Veljavnost ponudbe do:

»PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V
OBČINI CIRKULANE V ŠOLSKEM LETU
2017/2018«
Ne
47. člen ZJN-3
Ne
30.11.2017
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2.2 PODATKI O PONUDNIKU
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.
2.3 OBVEZNOSTI, KI JIH MORA PONUDNIK UPOŠTEVATI PRI PRIPRAVI PONUDBE
Ponudnik mora ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne
bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih storitev v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo
ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne
dokumentacije.
Ponudnik prevzame obveznost zagotavljanja prevozov učencev v Osnovno šolo CirkulaneZavrč za šolsko leto 2017/2018 skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v notranjem
cestnem prometu.
Ponudnik je dolžan zagotoviti pravočasnost prihoda oziroma odhoda in zagotoviti prevoz iz/do
vseh vstopno izstopnih postaj, v skladu z voznim redom, s seznamom postajališč in otrok.
Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila ustrezne velikosti oziroma število sedežev
glede na število otrok po posameznih relacijah in pogoje na cestah, ki si jih mora sam ogledati
in jih poznati, upoštevajač tudi zimske razmere na cestah.
2.4 ČAS ZAGOTAVLJANJA PREVOZOV
Prevozi se začnejo zagotavljati 1.9.2017. Zagotavljali se bodo do konca šolskega leta
2017/2018, to je do 22.6.2018, in sicer vse šolske dni po šolskem koledarju (predvidoma 190
dni), v izjemnih primerih pa tudi v soboto.
Pogodba se bo sklenila za obdobje od 1.9.2017 do konca šolskega leta 2017/2018, to je do
22.6.2018.

2.5 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
Ob izpolnjevanju pogojev naročnika glede sposobnosti ponudnika je edino merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika najnižja končna ponudbena cena.
2.6 CENA IN PLAČILNI POGOJI
Končna ponudbena cena mora biti izražena v evrih (EUR) in vsebovati vse stroške (avtobusne
vozovnice, popusti, rabati, …) ter predpisan davek na dodano vrednost.
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Ponujena cena mora upoštevati vsa izhodišča in vse splošne ter posebne pogoje iz te razpisne
dokumentacije. Obračunska enota je dejansko število prevoženih kilometrov na dan – dnevna
cena razpisnega območja. V strukturi ponujene cene na dan morajo biti upoštevani stroški vsake
linije s potrebnim številom dovozov in odvozov otrok na dan po predloženem voznem redu.
Skupna cena v šolskem letu je dnevna cena pomnožena s okvirnim številom šolskih dni.
Kalkulacija cene mora jasno prikazati izračun ponudbene dnevne cene. Kakulativna elementa cene
sta cena polnega kilometra in dnevno število kilometrov, to je približno 100 kilometrov na dan.
Skupna cena mora biti formirana na sledeči način:
Cena za km na
dan

Cena za približno
100 km na dan
(dnevna cena)

Okvirno število
šolskih dni

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 brez
DDV

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 z
DDV

190
Ponudnik mora v ponudbi jasno navesti morebitni popust, ki ga nudi. DDV mora biti prikazan
ločeno. Končna ponudbena cena je seštevek vseh dnevnih cen za razpisno območje vključno z
DDV in vsemi popusti.
Ponudnik mora v pogodbi navesti dnevno ceno za vse relacije skupaj. Dnevna cena mora vsebovati
vse stroške v zvezi z izvedbo prevozov v razpisanem obsegu. Ponudbena cena je nespremenljiva in
dokončna za celotno šolsko leto 2017/2018.
Naročnik bo sklenil pogodbo o izvajanju prevozov otrok z enim ponudnikom za šolsko leto
2017/2018, ki ga bo izbral v skladu z razpisanim merilom.
Naročnik bo opravljene prevoze plačeval mesečno. Prevoznik bo do 15. v mesecu izstavil račun za
opravljene prevoze v preteklem mesecu (na podlagi števila dni pouka). Naročnik bo račun
poravnal 30. dan po prejemu računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.
2.7 FINANČNA ZAVAROVANJA
Dobra izvedba
pogodbenih obveznosti

Vrsta zavarovanja
Bančna garancija

Znesek
10% od
pogodbene
vrednosti z DDV

Veljavnost
Še 30 dni po
zaključku
storitve

Ponudnik mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, da bo v primeru izbora na javnem naročilu
zagotovil ustrezno obliko zavarovanja.
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Ponudnik, ki bo uspel na naročilu, bo moral ob podpisu oziroma v roku 15 dni od sklenitve
pogodbe, naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini
10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV (OBR-9). Veljavnost bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka
za izvedbo pogodbenih del, tj. 22. julij 2018, ki jo lahko naročnik unovči v naslednjih primerih:
• če se bo izkazalo, da predmet pogodbe ni izveden v skladu s pogodbo, zahtevami razpisne
dokumentacije ali drugimi specifikacijami naročnika;
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi napak pri izvedbi predmeta pogodbe;
• če bo ponudnik (izvajalec) postal insolventen;
• če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi drugih razlogov, predvidenih v pogodbi;
2.8 POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z
ZJN-3.
Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko Portala
javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil se skladno z
2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo
javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali
javni objavi.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju
ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala
po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.
2.9 SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj.
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora priložiti ustrezni akt o skupni izvedbi
naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem so natančno opredeljene naloge in
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila ter poslovodeči partner. Omenjeni
pravni akt o skupnem nastopu mora biti veljaven celoten čas trajanja ponudbe in v primeru
izbire, tudi časa trajanja pogodbe in garancijskega roka.
Iz akta o skupnem nastopanju mora nedvoumno biti razvidno najmanj naslednje:
•
imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
•
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis
pogodbe,
•
obseg storitev, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
•
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno
dokumentacijo in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in
da z njimi v celoti soglašajo,
•
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
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•

dokumentacije in
navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokazati izpolnjevanje pogojev za sodelovanje v
postopku javnega naročanja v zvezi z njihovo osnovno sposobnostjo, pravnim statusom,
sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko in finančno sposobnost
ponudnika iz teh navodil (to pomeni, da morajo izpolnjevati pogoje iz 3. poglavja od točke A
do točke D in predložiti dokazila za vsakega od ponudnikov iz skupne ponudbe). Zahteve in
pogoje za priznanje za tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnika se lahko seštevajo, kar
omogoča, da vsi ponudniki skupaj izpolnijo zahteve in pogoje iz teh navodil.
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo,
menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. V kolikor kateri od članov
skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov
skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik odpovedal
pogodbo o izvedbi javnega naročila.
Kadar ponudnik nastopa kot skupina, mora izpolniti obrazec OBR-2A.
2.10

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci.
Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim
je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila ali okvirni sporazum,
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila. Glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za
delo podizvajalcev ne glede na število podizvajalcev.
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora v ponudbi:
•
navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
•
navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
•
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena
ZJN-3, in tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz tretjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev prevoza, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje tretjega
odstavka. Poleg navedenega pa mora predložiti še:
“Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Cirkulane v šolskem letu 2017/2018”

Stran 7

•
•
•

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil
le-ta zamenjan,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu, če je ta neposredno plačilo
zahteval.

Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila, in sicer v desetih dneh od prejema predloga.
Le če podizvajalec, skladno z ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, bo naročnik izvajal
neposredna plačila. Glavni izvajalec mora v tem primeru v pogodbi pooblastiti naročnika, da
na podlagi potrjenega računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu in
svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, podizvajalec pa mora
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh
od plačila končnega računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno storitev.
Navedeno se smiselno uporablja tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali
nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi.
Izbrani ponudnik, ki bo izvajal naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom
(ponudnikom), v petih dneh po sklenitvi pogodbe.
Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveril ali ta vsebuje vse zahteve in ali
je podizvajalec zahteval neposredno plačilo. Če je podizvajalec neposredno plačilo zahteval,
mora biti priloženo še soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto
ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
V primeru izvedbe naročila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega
naročila:
• podatki o podizvajalcu/ih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
• vrsta storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količina vrednost, kraj in rok
izvedbe teh storitev
• če so podizvajalci zahtevali neposredno plačilo, tudi pooblastilo naročniku, da na
podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Ponudnik mora svojemu računu obvezno priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno
potrdil.
Če glavni izvajalec ne ravna skladno s 94. členom ZJN-3 oziroma z zahtevami, navedenimi
zgoraj, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2.
točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
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Kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, mora izpolniti obrazec OBR-2B in OBR-3P.
2.11 JEZIK V PONUDBI
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Vsa dokazila in tiskana literatura, s katero ponudnik opremi ponudbo, so lahko v drugem
jeziku, vendar pa mora ponudnik poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik. V primeru
neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku se kot zavezujoča
upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku.
Morebitni stroški prevodov iz tujega v slovenski jezik so stroški ponudnika.
2.12

PREDLOŽITEV PONUDBE

• Način, kraj in čas oddaje ponudbe
Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici, na hrbtni strani mora biti naslov pošiljatelja. Na
sprednji strani ponudnik označi: »NE ODPIRAJ! – PONUDBA ZA PREVOZE OSNOVNOŠOLSKIH
OTROK V OBČINI CIRKULANE V ŠOLSKEM LETU 2017/2018, št. 430-7/2017«, ali prilepi predlogo z
zadnje strani te razpisne dokumentacije.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov naročnika
do navedenega dne in ure, kot je to zapisano v tabeli Podatki o naročniku (3. stran tega
dokumenta). V primeru, da bodo ponudbe prispele nepravočasno, bo naročnik takšne ponudbe
izločil iz postopka odpiranja ponudb in ponudbe neodprte vrnil na naslov ponudnika.
• Obvezna vsebina ponudbe
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:
1. ponudba in izjave (OBR 1-10) ali ESPD obrazec;
2. parafiran
vzorec

pogodbe.

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati, žigosati in
izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne
upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in
zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih
popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak
ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
•

Preverjanje obstoja in vsebine podatkov navedenih v ponudbi

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih
v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno).
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo
pogodbe/okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz
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najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo
naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih
postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z
namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med
ali po izbiri ponudnika.
2.13

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2017.
V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim
ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.

2.14

JAVNO ODPIRANJE PONUDB

Javno odpiranje ponudb bo 14.8.2017 ob 11.00 uri v sejni sobi Občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282
Cirkulane.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana Občine Cirkulane.
Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim pooblastilom za
zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje.
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

2.15

POSLOVNA SKRIVNOST

Naročnik bo ponudniku zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z velikimi
črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa mora biti podpis osebe, ki je
podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora biti ta del
podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA
SKRIVNOST«.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno. Če bodo
kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik
ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov
zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se podpiše. Če ponudnik v roku, ki
ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.
Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v
nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali
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internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene
javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni
postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali
kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih
podatkov.
Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 35. člena ZJN-3, ki v 2.
Odstavku določa, da so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne
postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v
okviru drugih meril.
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3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili vsa ustrezna zahtevana dokazila.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:
a) osnovna sposobnost ponudnika,
b) poklicna sposobnost ponudnika,
c) ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter
d) tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.
A. Osnovna sposobnost
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
1.
obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3.
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih
2.
naročil zaradi uvrstitve v evidence gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne
3. izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti
na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
4. odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Ponudnik izpolnjuje veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnegain delovnega
prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
5.
kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega
prava.
Nad ponudnikom ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegova sredstva ali poslovanje ne
6.
upravlja upravitelj ali sodišče, ter njegove poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene,
prav tako, v skladu s predpisi druge države, nad njim ni začet postopek oziroma ni nastal
položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Ponudnik ni zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova
7.
integriteta.
Ponudnik z drugimi gospodarskimi subjekti ni sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je
8.
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco.
Ponudnik ni predhodno sodeloval z naročnikom pri pripravi postopka javnega naročila ali
9.
bil kako drugače vključen v pripravo postopka javnega naročila.
10. Ponudniku morebitna prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila ali prejšnja koncesijska
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pogodba, sklenjena z naročnikom, ni bila predčasno odpovedana oziroma naročnik ni
uveljavljal odškodnine ali druge primerljive sankcije.
Ponudnik ni kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi
11.
preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje.
Ponudnik ni poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
12.
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Kot dokazilo za osnovno sposobnost ponudnika je potrebno izpolniti obrazec OBR-3.

B. Poklicna sposobnost
Ponudnik mora biti pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za opravljanje
1.
dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive
2014/24/EU.
2. Če
morajo imeti gospodarski
subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene
organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti
dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega
naročila.
Kot dokazilo za poklicno sposobnost ponudnika je potrebno izpolniti obrazec OBR-3.

1.

C. Ekonomska in finančna sposobnost
Ponudnik (tudi vsak partner v skupni ponudbi) nima neporavnanih obveznosti v zadnjih
šestih mesecih pred izstavitvijo dokazila.

Kot dokazilo ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika velja potrdilo poslovne banke, ki vodi račun
gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima
gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
Ponudnik lahko namesto potrdil poslovnih bank predloži obrazec BON, ki ni starejši od roka za oddajo
ponudbe in iz katerega je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov.
V primeru tujega ponudnika mora le-ta predložiti podatke, ki jih vodi država, v kateri je registriran, ki
prikazujejo enake podatke kot so navedeni na zahtevanem dokazilu, kar mora biti jasno in nedvoumno
razvidno iz dokazil. Takšno potrdilo mora biti izdano najkasneje 30 dni pred rokom za oddajo ponudb.

D. Tehnična in kadrovska sposobnost
1.

Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
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2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede
kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z
dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega
postopka.
Ponudnik je v zadnjih dveh (2) letih od dneva oddaje ponudbe izvajal ali izvaja storitev
prevoza šolskih otrok v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV letno za vsaj enega (1)
javnega naročnika.
Ponudnik mora razpolagati s tehnično brezhibnimi vozili z opremo, ki jo določajo predpisi
za prevoze skupin otrok.
Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika.
Ponudnik mora imeti licenco za prevoze v prometu.
Ponudnik mora opravljati šolske prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem
prometu, Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v
cestnem prometu in Pravilnikom o delih in opremi vozil.
Ponudnik mora zagotavljati, da bo skupino otrok prevažal voznik, ki najmanj eno leto
poklicno vozi minibus ustrezne kategorije.
Ponudnik mora zagotavljati, da bo voznik poklicne vozniške izkušnje dokazoval s
potrdilom, ki g mora imeti med vožnjo pri sebi in ga na zahtevo pooblaščene osebe tudi
izročiti na vpogled.

9.

Obrazec potrdila o vozniških izkušnjah, ki ga izda pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, pri katerem je voznik zaposlen oziroma pri katerem je voznik pridobil
predpisane vozniške izkušnje, je sestavni del Pravilnika o obliki potrdila o poklicnih
vozniških izkušnjah (Uradni list RS, št. 67/11) in je objavljen skupaj z njim.
Ponudnik izjavlja, da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku
10. izročil bančno garancijov višini 10% pogodbene vrednosti z DDV ob podpisu pogodbe, če
bo izbran kot izvajalec.

Kot dokazilo tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika je potrebno izpolniti obrazce: OBR-6, OBR-7, OBR7A.
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4. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
Predmet razpisa je opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju občine Cirkulane v
šolskem letu 2017/2018.
Ponudnik mora ponuditi takšen vozni red, da bo zagotovil ustavljanje vozila na vseh vstopnihizstopnih postajah na določeni relaciji za šolarje in da bo zagotovil prihod v šolo po šolskem
urniku ter odhod iz šole po šolskem urniku. Ponudnik mora vključiti v izvajanja prevozov vozila
take velikosti, kot jih zahteva število šolarjev in cestni pogoji na območju občine Cirkulane.
Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem času iz šole v skladu s šolskim
urnikom. Pouk se izvaja v eni izmeni. Po potrebi se bo opravljal tudi drugi razvoz.
Naročnik si pridržuje pravico sprememb relacij, spremembe časovnih okvirov in morebitne
druge spremembe skladno s spremembami potreb učencev.
SEZNAM RELACIJ ZA PREVOZE UČENCEV OŠ CIRKULANE-ZAVRČ ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 IN
PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV PO LINIJAH, KI SE LAHKO TEKOM ŠOLSKEGA LETA TUDI
SPREMENI.
1. PRIHOD V ŠOLO
September, november, januar, marec, maj
Zap.
št.

1.

2.
3.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Predvideno
št. učencev

Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do
6.30
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
Pristava,Cirkulane
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški), 7.15
Cirkulane
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane

20

20
20

Oktober, december, februar, april, junij
Zap.
št.
1.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar),Paradiž (Oreški), 6.30
Cirkulane)
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2.
3.

Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do
7.00
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
Pristava,Cirkulane)
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane)

20
20

2. ODHOD IZ ŠOLE
Zap.
št.
1.
2.
3.

4.

Relacija

Odhod z
začetne
postaje

Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki Vrh, Borl,
Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do farme),
13.45
Cirkulane šola
Gradišča (smer farma), Tlačine, Pristava, Cirkulane
14.10
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški),
14.30
Cirkulane
Medribnik, Florjan-Meje, Gruškovec- smer Lovski
dom, Brezovec (do post. Zavec),
15.00

Predvideno
št. učencev
10
10
20

20

Skupna dolžina opravljenih kilometrov (km) na dan znaša 100 km/dan.
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5. ZAHTEVA ZA PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; ZPVPJN)
vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je
bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za
predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št.
SI56011001000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu
vpisati naslednje podatke: v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11161107111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni številko objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni
označbo leta; v kolikor je številka objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na
manjkajoča mesta spredaj piše 0), v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o njenem
plačilu.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski
postopek v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in
koncesije.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pri naročniku, pisno neposredno pri naročniku, po pošti
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo
podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
“PREVOZI OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI CIRKULANE V ŠOLSKEM LETU
2017/2018”
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OBR-2
OBRAZEC PONUDNIKA

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. objave
JN007325/2017-W01 z dne 4.8.2017, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo.
__________________________________________________________________________
NAZIV PONUDNIKA
__________________________________________________________________________
Sedež
__________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA
__________________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik
__________________________________________________________________________
ID za DDV
__________________________________________________________________________
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA in BANKA
__________________________________________________________________________
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe
__________________________________________________________________________
Telefonska številka
__________________________________________________________________________
Kontaktna oseba ponudnika in številka mobilnega telefona kontaktne osebe ponudnika
__________________________________________________________________________
Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika

ROK IZVEDBE DEL:
Če bo naša ponudba za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Cirkulane v šolskem
letu 2017/2018 sprejeta, soglašamo da bomo prevoze izvajali do vključno 22.6.2018.
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE (ustrezno obkroži):
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
a) samostojno – kot samostojen ponudnik,
b) s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci,
c) skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.
Veljavnost ponudbe:
Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 30.11.2017.
V premeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z
izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije.
Kraj in datum:
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PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)

OBR-2A
SKUPNA PONUDBA
VODILNI PARTNER:
1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):
_______________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Skrbnik pogodbe: _________________________________________
Telefon: _______________________________
Telefaks: ______________________________
Elektronska pošta: _____________________________
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________

PARTNERJI V SKUPINI:

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________
Relacije, ki jih prevzema soponudnik: ______________________________________________

3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem), ki nastopa v skupni ponudbi:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________
Relacije, ki jih prevzema soponudnik: ______________________________________________

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe vse dokumente naslavlja na vodilnega
partnerja.
Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-2B
PONUDBA S PODIZVAJALCI

GLAVNI IZVAJALEC:
Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem):
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):
_______________________________________________________
Kontaktna oseba: _________________________________________
Skrbnik pogodbe: ________________________________________
Telefon: _____________________________________
Telefaks: _____________________________________
Elektronska pošta: _____________________________
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________

PODIZVAJALCI:
1. Popolno ime ali firma podizvajalca:
_______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: _________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal:
__________________________________________________________________________
_______________________________________
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec
___________________________________ EUR brez DDV
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___________________________________ EUR DDV-ja

___________________________________ EUR z DDV
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

2. Popolno ime ali firma podizvajalca:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________
Davčna številka podjetja: _________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal:
__________________________________________________________________________
_______________________________________
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec
___________________________________ EUR brez DDV
___________________________________ EUR DDV-ja
___________________________________ EUR z DDV
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

Kot ponudnik izjavljamo, da sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije ter prevzemamo
odgovornost za resničnost in verodostojnost vseh podatkov in dokumentov v ponudbeni
dokumentaciji z vsemi možnimi posledicami.
Obvezna priloga:
-

dogovor o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila
OBR – 3P

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-3
IZJAVA
IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izjavljamo:

Izrecno izjavljamo, da:
− soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje
javnega naročila,
− so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi
odškodninsko) odgovornost,
− ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu,
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,
− da imamo plačane zapadle prispevke za zdravstveno zavarovanje, prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, prispevke za zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo in
prispevke za poškodbe pri delu,
− se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru,
da bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov in da
nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila,
− soglašamo z morebitnimi popravki računskih napak, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in
ocenjevanju naše ponudbe in z popravki računskih napak, ki so posledica nepravilne vnaprej
določene matematične operacije s strani naročnika in sicer na način, da naročnik popravi
računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi
ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
Prav tako soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno,
− je znesek, usklajen na način, določen v prejšnji alineji ter v skladu z 89. členom ZJN-3, za
obvezujoč ter da izjava iz prejšnje alineje šteje kot soglasje, opredeljeno v sedmem
odstavku 89. člena ZJN-3,
− pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke (velja samo v
primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem) označil, da želi prejemati neposredno
plačilo,
− soglašamo, da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna
pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz
razpisne dokumentacije;
− bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o svojih
ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
− da imamo zadostne kadrovske in tehnične kapacitete ter znanje, da lahko zagotavljamo
nemoteno in kakovostno izvajanje storitev,
− smo registrirani za opravljanje dejavnosti, za dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila,
da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji,
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− bomo vsa dela, ki so predmet tega naročila, izvedli v skladu z veljavnimi predpisi, pravili
stroke in navodili strokovnega nadzora s strani naročnika,
− nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK)
oziroma funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član
poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot
pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu,
− v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del
od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis
oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova.
Prav tako potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:
A. Osnovna sposobnost:
− kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, nam ni bila
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.
− na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu
s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov
ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
− na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
− v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila vsaj
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
− pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski
člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali
preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu.
− nad nami kot gospodarskim subjektom se ni začel postopek zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev
ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno
ustavljene, nad nami se v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali nastal položaj
z enakimi pravnimi posledicami;
− nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila omajana naša integriteta,
− z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je
preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco,
− nismo krivi dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi
preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali
nerazkritja teh informacij,
− izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki
so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih
pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava,
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− nismo predhodno sodelovali z naročnikom pri pripravi postopka javnega naročila ali bil kako
drugače vključen v pripravo postopka javnega naročila,
− prejšnja pogodba o izvedbi javnega naročila ali prejšnja koncesijska pogodba, sklenjena z
naročnikom, ni bila predčasno odpovedana oziroma naročnik ni uveljavljal odškodnine ali
druge primerljive sankcije.
− nismo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne
informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno
vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
B. Poklicna sposobnost
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava
________________ številka _______________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona
____________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano
pri ______________________ dne __________________.
Smo člani naslednje organizacije: ___________________________________________________

(Vpisati 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.
(Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., obkrožite točko C.)

C. Ekonomska in finančna sposobnost
Izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranega
transakcijskega računa ali računov.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitve in
nespoštovanja drugih določil pogodbe,
- da smo v zadnjih treh (3) letih od dneva oddaje ponudbe izvajali ali izvajamo storitve
prevoza otrok v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV letno za vsaj enega (1) javnega
naročnika,
- da razpolagamo s tehnično brezhibnimi vozili z opremo, ki jo določajo predpisi za prevoze
skupin otrok,
- da zagotavljamo nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali
odsotnosti voznika,
- da imamo licenco za prevoze v prometu,
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-

da bomo opravljali šolske prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu,
Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu
in Pravilnikom o delih in opremi vozil,
da bo skupino otrok prevažal voznik, ki najmanj eno leto poklicno vozi avtobus ustrezne
kategorije,
da bo voznik poklicne vozniške izkušnje dokazoval s potrdilom, ki ga mora imeti med
vožnjo pri sebi in ga na zahtevo pooblaščene osebe tudi izročiti na vpogled.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika iz razpisne dokumentacije
za izvedbo javnega naročila,
• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz
postopka oddaje javnega naročila.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti podana oziroma
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima
ponudnik svoj sedež).
PREDLOŽITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA
Izjavljamo,
kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bomo izročili bančno garancijo v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV ob podpisu pogodbe, če bomo izbrani kot izvajalec.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC:
(žig in podpis odgovorne osebe)
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OBR-3P
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PODIZVAJALCA
IN O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCU

Izjavljamo:
- da soglašamo z vsemi določili navodil za pripravo ponudbe ter pogoji v postopku oddaje
javnega naročila,
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu,
navedenih v veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,
- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg
del od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi
razpis oz. ne izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je/so predmet tega naročila v delu, ki ga
prevzemamo v izvedbo v okviru te ponudbe.
Potrjujemo, da za nas ne obstajajo sledeči razlogi za izključitev gospodarskega subjekta:
-

-

-

-

kot gospodarskemu subjektu ali katerikoli osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ali ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, nam ni bila
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.
na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu
s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 eurov
ali več. Na dan oddaje ponudbe smo imeli predložene vse obračune davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila vsaj
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski
člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali
prekodrugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu.

Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi tega javnega naročila, pri kateri
nastopamo kot podizvajalec (ustrezno označite):
a. zahtevamo neposredno plačilo ter kot podizvajalec soglašamo, da naročnik
namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec,
poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi
izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik
(izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec),
b. ne zahtevamo neposrednega plačila.
Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca)
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OBR-4
PONUDBENA CENA
Kalkulacija cene mora jasno prikazati izračun ponudbene dnevne cene. Kalkulativna elementa cene
sta cena polnega kilometra in dnevno število kilometrov, to je približno 100 kilometrov na dan.
Skupna cena mora biti formirana na sledeči način:
Cena za km na
dan

Cena za približno
100 km na dan
(dnevna cena)

Okvirno število
šolskih dni

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 brez
DDV

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 z
DDV

190

V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo, glede na relacije, vozne rede in
število učencev in opisa predmeta javnega naročila, tj. Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini
Cirkulane v šolskem letu 2017/2018, znaša skupna končna vrednost naše ponudbe:

Cena

______________________________________________

Popust

______________________________________________

Cena z vključenim popustom

______________________________________________

Davek na dodano vrednost 9,5 %

______________________________________________

SKUPAJ
______________________________________________
(cena z vključenim popustom in 9,5 % DDV)
Z BESEDO

______________________________________________
evrov in ___/100

Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun
cen, kot tudi, da je ponudbena cena nespremenljiva in dokončna za celotno šolsko leto 2017/2018
Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-5
POTRJUJEMO, DA SMO SEZNANJENI S SEZNAMOM RELACIJ ZA PREVOZE UČENCEV OŠ
CIRKULANE - ZAVRČ
SEZNAM RELACIJ ZA PREVOZE UČENCEV OŠ CIRKULANE-ZAVRČ ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018
IN PREDVIDENO ŠTEVILO UČENCEV PO LINIJAH, KI SE LAHKO TEKOM ŠOLSKEGA LETA TUDI
SPREMENI.
1. PRIHOD V ŠOLO
September, november, januar, marec, maj
Zap.
št.

1.

2.
3.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Predvideno
št. učencev

Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do
6.30
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
Pristava,Cirkulane
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški), 7.15
Cirkulane
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane

20

20
20

Oktober, december, februar, april, junij
Zap.
št.
1.

2.
3.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar),Paradiž (Oreški), 6.30
Cirkulane)
Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do
7.00
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
Pristava,Cirkulane)
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane)
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št. učencev
20

20
20
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2. ODHOD IZ ŠOLE
Zap.
št.
1.
2.
3.

4.

Relacija

Odhod z
začetne
postaje

Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki Vrh, Borl,
Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do farme),
13.45
Cirkulane šola
Gradišča (smer farma), Tlačine, Pristava, Cirkulane
14.10
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški),
14.30
Cirkulane
Medribnik, Florjan-Meje, Gruškovec- smer Lovski
dom, Brezovec (do post. Zavec),
15.00

Predvideno
št. učencev
10
10
20

20

Skupna dolžina opravljenih kilometrov (km) na dan znaša 100 km/dan.

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-6
SEZNAM VOZIL IN VOZNIKOV
Prevoze, ki so predmet tega javnega naročila, bomo izvajali z naslednjimi vozili in vozniki:

Zap.
št.

Vrsta vozila (avtobus,
minibus, kombinirano
vozilo, osebno vozilo)

Zap.
št.

SEZNAM VOZIL
Registrska
številka vozila

Število sedežev

Letnik izdelave

SEZNAM VOZNIKOV
Ime in priimek voznika
Veljavnost vozniškega dovoljenja za vožnjo
motornih vozil ustrezne kategorije

Dokazilo:
− Kopija licence za prevoz potnikov v cestnem prometu
− Kopije prometnih dovoljenj za vsa zgoraj navedena vozila
− kopije vozniških dovoljenj na seznamu navedenih voznikov

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-7
SEZNAM REFERENC - NAJMANJ ENA REFERENCA
Naročnik

Kraj prevozov
(relacija ali
občina in šola
izvajanja)

Obdobje naročila

Vrednost
naročila v EUR

Reference morajo biti priložene po enakem vrstnem redu, kot so naštete v zgornji tabeli.
Priznajo se reference za storitve prevoza otrok, ki jih je naročnik izvajal ali izvaja v zadnjih dveh (2)
letih od dneva oddaje ponudbe, v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV letno za vsaj enega (1)
javnega naročnika.

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-7A
REFERENČNO POTRDILO
Naročnik: ______________________________________________________________________
Odgovorna

oseba

naročnika:

_______________________________________________________
Telefon

odgovorne

osebe

naročnika:

_________________________________________________
Potrjujemo,

da

je

izvajalec

_________________________________________________________

v

letu

_________________ za nas izvajal naslednje storitve ______________________________
______________________________________________________________________________
v višini ___________________________________ EUR.

KAKOVOST IZVEDENE STORITVE TER SKLADNOST IZVEDBE S POGODBENIMI DOLOČILI
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena
pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in
standardi po predpisih stroke.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis za opravljanje prevozov
učencev v Osnovno šolo Cirkulane za šolsko leto 2017/2018.

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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OBR-8
IZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Naročniku, Občini Cirkulane, dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Prevozi
osnovnošolskih otrok v Občini Cirkulane v šolskem letu 2017/2018» št. objave JN007325/2017W01, z dne 4.8.2017, pridobi podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika in
zakonite(ga) postopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje, in podatke iz drugih uradnih evidenc za
vse v lastni izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih
evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil za vse naše
pooblaščene osebe za zastopanje:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
_____________________________________________
Naslov stalnega/začasnega prebivališča: _____________________________________________
Datum in kraj rojstva:
_____________________________________________
Država rojstva:
_____________________________________________
EMŠO:
_____________________________________________
Državljanstvo:
_____________________________________________
Prejšnje osebno ime se je glasilo:
_____________________________________________
Funkcija pri ponudniku:
_____________________________________________
Podpis:

_____________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence,
mora ponudnik predložiti svoji dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z zgoraj navedeno
vsebino, na naročnikovo zahtevo pa mora ponudnik predložiti ustrezna dokazila za podatke iz
drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.

Kraj in datum:
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC:
(žig in podpis odgovorne osebe)
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OBR-9

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Izjavljamo, da bomo v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti
vključno z DDV. Veljavnost bančne garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla. Bančna garancija ne bo bistveno odstopala/o od vsebine garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-9A.

Kraj in datum:
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC:
(žig in podpis odgovorne osebe)
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OBR-9A
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH DEL
Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
Datum:
(vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA:

(vpiše se številka zavarovanja)

ŠTEVILKA:
GARANT:

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:
(vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja
izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.
z dne
(vpišeta se št. in
datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je
(vpiše se predmet javnega naročila).
ZNESEK V EUR:

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU:
(nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli
podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:
naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek
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do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za
plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je
navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem
pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod
št. 758.)
garant
(žig in podpis)
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OBR-10

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na
odpiranju ponudb
Naročnik

OBČINA CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane

Oznaka JN
Predmet javnega naročila
Pooblastitelj/naziv ponudnika
Naslov
Zakoniti zastopnik
Pooblaščenec
Razmerje do ponudnika

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne
komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o javnem
odpiranju ponudb in
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Kraj in datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis odgovorne osebe ponudnika)
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VZOREC POGODBE
Občina CIRKULANE, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, ki jo zastopa župan Janez Jurgec, kot
naročnik
ID št. za DDV: SI 52739813,
Matična št.: 2242770000
in
Ponudnik, ___________________________, naslov _________________________________,
ki ga zastopa _______________________________, kot prevoznik
ID št. za DDV: ________________
Matična št.: ___________________
sta dogovorila in sklenila naslednjo
PREVOZNO POGODBO O PREVOZU ŠOLOOBVEZNIH OTROK V OBČINI CIRKULANE ZA
ŠOLSKO LETO 2017/2018

1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročila male vrednosti v
skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 – ZJN3) objavljenega
na Portalu javnih naročil dne 04.08.2017, pod številko JN007325/2017-W01, z namenom sklenitve
pogodbe za izvajanje storitev prevoza osnovnošolskih otrok OŠ Cirkulane - Zavrč.
Naročnik naroča, izvajalec pa prevzame storitve prevozov učencev v šolo in iz šole za obdobje
šolskega leta 2017/2018 skladno z razpisno dokumentacijo predmetnega naročila in ponudbo št.
________________ z dne _________________.
2. člen
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem, navedenim v prvem odstavku tega člena.
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec se zavezuje, da v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja
podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil
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pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti:
− svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
− pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma gradenj neposredno novemu
podizvajalcu,
− soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
− vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce.
Izvajalec mora pridobiti predhodno soglasje naročnika k spremembi podizvajalca.
Podizvajalec ______________________________ (naziv) je v ponudbi izvajalca z dne
_____________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna njegove
terjatve do izvajalca.
3. člen
Kalkulacija cene mora jasno prikazati izračun ponudbene dnevne cene. Kalkulativna elementa
cene sta cena polnega kilometra in dnevno število kilometrov, to je približno 100 kilometrov na
dan.
Skupna cena je formirana na sledeči način:
Cena za km na
dan

Cena za približno
100 km na dan
(dnevna cena)

Okvirno število
šolskih dni

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 brez
DDV

Skupna cena v
šolskem letu
2017/2018 z
DDV

190
Skupna končna vrednost ponudbe za šolsko leto 2017/2018 znaša ______________________EUR.
(z besedo _____________________________________________________ ____/100 EUR)
V ceni je upoštevan 9,5 % davek na dodano vrednost.
4. člen
Seznam relacij za prevoze učencev OŠ Cirkulane za šolsko leto 2017/2018 in predvideno št.
učencev po linijah, ki se lahko tekom šolskega leta tudi spremeni:
1. PRIHOD V ŠOLO
September, november, januar, marec, maj
Zap.
št.
1.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do 6.30
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
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2.
3.

Pristava,Cirkulane
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški), 7.15
Cirkulane
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane

20
20

Oktober, december, februar, april, junij
Zap.
št.
1.

2.
3.

Relacija

Odhod
z
začetne
postaje

Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar),Paradiž (Oreški), 6.30
Cirkulane)
Cirkulane,Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki
Vrh, Borl , Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do
7.00
farme), Gradišča (Štuhečova hosta), Tlačine,
Pristava,Cirkulane)
Cirkulane, Brezovec (do post. Zavec), Gruškovec7.40
smer Lovski dom, Florjan, Medribnik, Cirkulane)

Predvideno
št. učencev
20

20
20

2. ODHOD IZ ŠOLE
Zap.
št.
1.
2.
3.

4.

Relacija

Odhod z
začetne
postaje

Dolane, Brezovec (smer Meglošak), Veliki Vrh, Borl,
Dolane (do Kokola), Gradiški Hum (do farme),
13.45
Cirkulane šola
Gradišča (smer farma), Tlačine, Pristava, Cirkulane
14.10
Cirkulane,
Mali
Okič
(Bedrač),
Slatina
(transformator), Pohorje (Žumbar), Paradiž (Oreški),
14.30
Cirkulane
Medribnik, Florjan-Meje, Gruškovec- smer Lovski
dom, Brezovec (do post. Zavec),
15.00

Predvideno
št. učencev
10
10
20

20

Cene za opravljanje prevozov na pogodbenih linijah so za šolsko leto 2017/2018 fiksne in
nespremenljive, izvajalec ni upravičen do podražitev.
5. člen
Izvajalec se obveže opravljati za naročnikove otroke kvalitetne in varne prevoze na dogovorjenih
linijah.
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V primeru nujne zamenjave vozila (zaradi poškodbe, okvare ipd.) se prevoznik zaveže okvarjeno
oz. poškodovano vozilo zamenjati z vozilom enake kvalitete ali boljšim na način, da je vozni red v
največji možni meri spoštovan (da upoštevaje naravo razloga za zamenjavo vozila po možnosti ne
prihaja do izpada prevozov oz. zamud), pri čemer čas do prihoda novega vozila na kraj ne sme biti
daljši od 45 min. Vse stroške nadomestnega vozila krije izključno prevoznik sam in v nobenem
primeru ne bremenijo naročnika.
6. člen
Vse prevoze se izvajalec zaveže izvesti skladno z zakonskimi določili, ki urejajo prevoz oseb v
notranjem cestnem prevozu in drugih predpisov, ki urejajo prevoz otrok.
7. člen
Izvajalec bo izvedene storitve obračunaval mesečno in do 15. v mesecu izstavil naročniku
račun z natančno specifikacijo relacije prevoza in števila kilometrov za pretekli mesec.
Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca v 30. dneh od prejema
pravilno izstavljenega računa. Obračun opravljenih storitev se izvaja po cenah iz ponudbenega
predračuna.
Stranki pogodbe se dogovorita, da se v primeru zamude obračunavajo zakonite zamudne
obresti.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo izpolnil predmet te pogodbe, v skladu s pogoji iz razpisne
dokumentacije v dogovorjeni količini, kvaliteti in rokih.
Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom in pogojem iz razpisne
dokumentacije.
Izvajalec je dolžan opravljati prevoze v skladu s predpisi, ki urejajo to področje, in zavarovati
otroke proti morebitnim poškodbam, ki bi jih utrpeli v primeru nesreče. Izvajalec v celoti
odgovarja za varnost otrok med prevozom.
9. člen
Za prevoz otrok bo prevoznik zagotovil voznika, ki v vozilu ne bo kadil in uporabljal mobilnega
telefona.
Voznik mora biti ves čas v takšnem psihofizičnem stanju, da lahko varno upravlja vozilo. Če
naročnik prevoza ali njegov predstavnik sumi, da voznik ni zmožen varne vožnje (alkohol ali
druge psihoaktivne snovi, utrujenost, poškodbe, ki onemogočajo varno vožnjo ipd.), sme
uradni osebi predlagati, da se pred začetkom ali pred nadaljevanjem vožnje preveri voznikovo
psihofizično stanje.
10. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru okvare vozila med vožnjo oziroma v času, ko bi moral
vožnjo opraviti, na lastne stroške poskrbel za drugo vozilo in morebitno škodo, ki bi s tem
nastala, naročniku na njegovo zahtevo tudi poravnal.
Prevoznik je dolžan poskrbeti, da je vozilo vedno čisto in urejeno. Motorno vozilo, s katerim se
v cestnem prometu prevaža skupina otrok, mora imeti:
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•
•
•

napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za Upravljanje vozila),
zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

Motorno vozilo, s katerim se v cestnem prometu vozi skupina otrok, mora biti označeno s
predpisanim znakom, ki mora biti nameščen na levi polovici s prednje in zadnje strani vozila
tako, da je dobro viden in da ga je mogoče zlahka odstraniti z vozila. Namesto znaka je na
prednji strani vozila lahko tudi elektronsko upravljani svetleči znak z enakim simbolom,
najmanj velikosti iz prejšnjega odstavka, ki ima lahko dodan napis "otroci" ali "prevoz otrok".
Znak sme biti nameščen na vozilu oziroma svetleči znak je lahko prižgan samo takrat, ko se v
njem vozi skupina otrok.
Vsa nova vozila, ki so bila kupljena po dodelitvi naročila in se uporabljajo pri izvajanju storitve
za naročnika, morajo biti skladna s standardom EURO V. Izpušna cev vozila ne sme biti na isti
strani kot so vrata za potnike. Izvajalec mora pred zamenjavo vozil, s katerimi izvaja storitve
avtobusnega prevoza, naročniku posredovati ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da novo oz.
drugo vozilo izpolnjuje zahteve.
Izvajalec se tudi obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, ki
jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi
nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec se zavezuje, da bo imel za celoten čas veljavnosti te pogodbe sklenjeno zavarovanje
potnikov v javnem prometu in zavarovanje avtomobilske odgovornosti v skladu z Zakonom o
obveznih zavarovanjih v prometu. Izvajalec je dolžan zavarovati potnike proti morebitnim
poškodbam, ki bi jih le-ti utrpeli v primeru prometne nesreče. Izvajalec v celoti odgovarja za
varnost potnikov med prevozom v šolo in iz šole.
Izvajalec odgovarja za škodo v primeru potnikove smrti, okvare zdravja in poškodbe (osebne
škode), kakor tudi za zamudo ali prekinitev prevoza (druge škode). Za škodo zaradi smrti,
okvare zdravja ali poškodbe potnika odgovarja izvajalec, če škoda nastane med vstopanjem ali
izstopanjem v vozilo, ko je potnik v vozilu ali med prevozom.
Za škodo, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza, izvajalec ne odgovarja, če dokaže,
da je škoda nastala brez njegove krivde.
V zvezi z uveljavljanjem škode se uporabljajo predpisi, ki urejajo področje prevoznih pogodb v
cestnem prometu.
Izvajalec lahko ob upoštevanju časovnih komponent in vseh potrebnih vstopnih in izstopnih točk,
naročniku predlaga optimizacijo trase. Pri tem optimizacija ne sme vplivati na vozni red in vstopne
in izstopne točke ali na varnost otrok. Predlagano optimizacijo trase mora pred njenim izvajanjem
potrditi naročnik.
11. člen
Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti, ki mu jih določi naročnik oz.
nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije,
lahko naročnik unovči predložen finančni instrument, s katerim je izvajalec zavaroval
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izpolnitev naročila.
Če ponudnik ne izpolnjuje obveznosti pogodbe na način, predviden v pogodbi o izvedbi
javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
12. člen
Naročnik si izrecno pridružuje pravico, da od izvajalca zahteva pristanek na morebitne
spremenjene pogoje prevozov, morebitne spremembe števila učencev na posameznih
relacijah in spremembe urnika prevozov, če bodo to narekovale zahteve organiziranosti
izvedbe vzgojno izobraževalnega procesa v OŠ Cirkulane - Zavrč.
V primeru, da se število kilometrov na posamezni liniji oz. relaciji poveča ali zmanjša zaradi
gibanja števila šoloobveznih otrok, se pogodbena cena prilagodi sorazmerno s številom
kilometrov, za katere se posamezna linija oz. relacija skrajša ali podaljša ob upoštevanju
podatkov o ceni na kilometer.
13. člen
Izvajalec bo prevoze opravljal v dneh pouka po šolskem koledarju, ki ga izvajalcu predloži
naročnik oz. šola. V primeru, da šola spremeni šolski koledar, ali da se posamezni dan pouka
drugače organizira, mora naročnik oz. šola o tem obvestiti izvajalca najmanj tri dni pred
spremembo.
14. člen
V kolikor bo izvajalec storitev, ki jo opravlja po tej pogodbi, zagotavljal tudi drugim potnikom,
mora o tem predhodno pisno obvestiti naročnika. Ne glede na število drugih potnikov, morajo
otroci, katerim je zagotovljen prevoz v skladu s to pogodbo, v vozilu sedeti. Prevoznik je
dolžan odkloniti prevoz drugim potnikom, z namenom zagotovitve prevoza učencem, katerim
je zagotovljen prevoz po tej pogodbi, v kolikor bi bilo to potrebno.
15. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da ravnatelj šole spremlja in nadzoruje izvajalce pri izvajanju
pogodbe. Če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, je tudi uporabnik upravičen o tem
obvestiti naročnika in prevoznika.
16. člen
Izvajalec bo predstavniku naročnika kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in
upošteval njegova navodila o posameznih vprašanjih.
Izvajalec bo naročniku ali njegovim pooblaščenim osebam omogočil na njegovo zahtevo vpogled v
dokumentacijo o tehnični brezhibnosti vozil in usposobljenosti voznikov ter izpolnjevanju pogojev
iz Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13) ter drugimi veljavnimi predpisi in
standardi.
17. člen
Pogodbeni stranki lahko to pogodbo odpovesta sporazumno z 1-mesečnim odpovednim
rokom.
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Naročnik lahko odpove pogodbo, če:
• ponudnik bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za
plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o
zapiranju gospodarske družbe, če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del
njegovega podjetja,
• prevoznik prenese pogodbo ali katerokoli pravico na tretjega, brez soglasja naročnika,
• prevoznik preneha izvajati storitve.
• pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih
obveznosti;
• izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po rokih, določenih v okviru te pogodbe, v obsegu
več kot 10 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov
in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.
Če je zaradi kršitev določil te pogodbe ogrožena varnost otrok, lahko naročnik od pogodbe
takoj enostransko odstopi. V primeru enostranskega odstopa s strani naročnika je prevoznik,
na zahtevo naročnika, dolžan kriti razliko v stroških nadomestnega prevoza za čas odpovedi
pogodbe do zaključka postopka izbire novega prevoznika.
Naročnik ne nosi nikakršne odškodninske odgovornosti zaradi neizpolnitve pogodbe ali dela
pogodbe v primeru odstopa od pogodbe po krivdi izvajalca.
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe
zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:
• javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;
• v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi
ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik
ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;
• zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v
skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi
smelo biti oddano izvajalcu.
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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. Izvajalec je dolžan
pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dni od
pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali
socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega
podizvajalca.
18. člen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje,
se štejejo kot poslovna skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za
javne.
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Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge
podatke v zvezi s šolo in otroci, ki se bodo vozili, za katere je izvedel pri izpolnjevanju te
pogodbe in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali uporabil v druge namene.
Osebne podatke šolskih otrok, s katerimi bo izvajalec seznanjen v času veljavnosti pogodbe, je
izvajalec dolžan varovati in jih hraniti v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in
jih ne sme posredovati tretji osebi.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je
izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren.
19. člen
Stranki se sporazumeta, da bosta vse spore, nastale iz te pogodbe, reševali sporazumno. Za
reševanje sporov je pristojno sodišče na Ptuju.
20. člen
Naročnik določa za odgovornega predstavnika po tej pogodbi župana Janeza Jurgeca, za
pooblaščeno zastopnico naročnika pa Mileno Debeljak, direktorico občinske uprave Občine
Cirkulane.
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ______________________________________.

Protikorupcijska in socialna klavzula
21. člen
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.

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.
22. člen
V primeru, da prevoznik ne bo izvedel vseh z voznim redom predvidenih prevozov (razen ob
dnevih, ko ko zaradi vremenskih in drugih razmer cestišče ni prevozno oziroma bi z izvršitvijo
prevoza ogrožal zdravje in življenje otrok), mu bo naročnik za vsak neizveden prevoz obračunal
pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene cene. Pogodbena kazen se obračuna z vrednostjo
računa za mesec, v katerem niso bili izvedeni vsi z voznim redom predvideni prevozi.
Skupna višina vseh pogodbenih kazni ne sme preseči 5 % celotne pogodbene vrednosti. V primeru
preseganja te vrednosti je naročnik upravičen pogodbo prekiniti in unovčiti bančno garancijo za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
23. člen
Za medsebojna razmerja strank pogodbe, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o prevozih v cestnem prometu in ostala
določila veljavne zakonodaje, ki se uporablja za predmetno področje.
24. člen
Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo z dnem
izpolnitve naslednjega pogoja:
− ko izvajalec predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10
% vrednosti pogodbenega zneska z DDV. Rok trajanja garancije mora biti za 30 dni daljši od
roka dokončanja storitve.
Pogodba prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od 1.9.2017
do 22.6.2018.
Pogodba je sklenjena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.
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