
 

 

 

Številka: 430-2/2021-1 

Datum: 9. 6. 2021 

 

 

 

R A Z P I S 
 

 

za izvajanje prilagojenega prevoza dijakinje z odločbo 

opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane, v šolskem letu 

2021/2022 
 

 

Prevoznik bo v šolskem letu 2021/2022 izvajal prilagojeni prevoz težje ali težko gibalno 

ovirane dijakinje, na relaciji Gozd Martuljek – Jesenice, od kraja bivanja do kraja šolanja in  

nazaj ter prevoze v okviru vseh šolskih in obšolskih dejavnosti. Prevoz se bo pričel izvajati 

1. 9. 2021 in bo trajal eno (1) šolsko leto oziroma za čas šolanja dijakinje in bo prilagojen 

šolskemu urniku in potrebam dijakinje. 

 

Na razpis se lahko prijavijo kandidati, ki opravljajo dejavnost prevoza in izpolnjujejo 

naslednje kriterije usposobljenosti prevoznika: 

 

• licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za 

opravljanje drugih prevozov, v kolikor izpolnjuje druge pogoje prilagojenega 

prevoza, 

• ustrezno registrirani vozni red – kot javne linijske ali kot posebne linijske, ali drugo 

potrdilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje posebnega prevoza, 

• veljavni cenik oz. tarifna lestvica. 

 

Izbrani prevoznik bo na podlagi razpisa sklenil pogodbo z Gimnazijo Jesenice v skladu s 

Pravilnikom o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Ur. l. 

RS, št. 71/07, 62/10 – ZUPJS in 57/12 ZPCP – 2D). 

 

 

Zainteresirani kandidati pošljite prijavo na razpis, skupaj z dokazili, na naslov Gimnazije 

Jesenice, najkasneje do 24. 6. 2021 do 12. ure. 

 

 

Ravnateljica 

mag. Lidija Dornig 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Naročnik:  GIMNAZIJA JESENICE 

                   Trg Toneta Čufarja 1 

                   4270 Jesenice 

 

Datum: 9. 6. 2021 

 

 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. Na razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je 

predmet  razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana in veljavna dovoljenja.  

Ponudnik v ponudbi predloži veljavno licenco, s katero izkazuje svojo sposobnost za 

opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. 

 

2. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

 

3. Predmet naročila, ki ga naročnik razpisuje po sklopih, je izbira avtobusnega prevoznika. 

Namen razpisa je zagotovitev ustreznega ponudnika za prevoz dijakinje z odločbo 

opredeljene kot težje ali težko gibalno ovirane.  

Naročnik oddaja naročilo za eno leto oziroma za čas trajanja šolanja dijakinje. 

 

4. Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ustreznost prevoznega 

sredstva in cena na prevoženi kilometer brez DDV.  

V primeru dveh ali več ponudnikov z enako ceno na km, izbiro ponudnika odloči žreb.  

Rok veljavnosti ponudbe je 60 dni od roka za predložitev ponudbe. 

 

5. Vse dodatne informacije lahko ponudniki dobijo do 21. 6. 2021 preko elektronske pošte 

tatjana.mulej@gimjes.si. 

 

6. Ponudbe, ki morajo vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke, morajo biti 

predložene do vključno 24. 6. 2021 do 12. ure. Ponudbe z ustrezno dokumentacijo 

dostavite osebno ali pošljite s pošto na naslov: 

 

GIMNAZIJA JESENICE 

Trg Toneta Čufarja 1 

4270 Jesenice 

 

Na pisemski ovojnici mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA«. 

Upoštevane bodo vse pravilno izpolnjene in popolne ponudbe, ki bodo prispele v 

predpisanem roku do 24. 6. 2021 do 12. ure. 

 

Popolna ponudba bo tista, ki bo vsebovala naslednje obrazce in izjave: 

• Obrazec št. 1 – Podatki o gospodarskem subjektu 

• Obrazec št. 2 – Izjava o izpolnjevanju pogojev 

• Ponudbeni predračun 

 

 



 

 

7. Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih brez DDV. 

Končna cena (cena na kilometer avtobusnega prevoza) mora vsebovati vse stroške, ki so 

neizbežni za kakovostno izvedbo naročila, popuste in rabate. 

Veljavnost cen ponudnik zagotavlja eno leto oziroma za čas šolanja dijakinje in naknadno 

naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno, razen če se v 

trajanju pogodbe poviša cena goriva kumulativno za več kot 20 %. 

 

Cestnine, parkirnine, druge takse in morebitni dodatni stroški niso všteti v ceno kilometra 

in jih prevoznik zaračuna in dokumentira posebej, po dejanskih stroških. 

 

Stroški prevoza se zaračunavajo za čas prisotnosti dijakinje v vozilu. 

 

Naročnik bo izstavljen račun plačal 30. dan po prejemu računa. 

 

8. Odpiranje ponudb bo opravila komisija, imenovana s strani naročnika Gimnazije Jesenice. 

Odpiranje ponudb bo v prostorih naročnika dne 28. 6. 2021 ob 10. uri. 

 

9. Po odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vse zahteve za dopolnitev formalno 

nepopolne ponudbe ter druge informacije o naročilu pošiljala z elektronsko pošto 

kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. 

 

10. Izbranega ponudnika ali več ponudnikov bo naročnik pozval k podpisu pogodbe v roku 8 

dni od poziva, sicer se šteje, da je od razpisa odstopil. 

 

11. Ponudbe brez kakršnihkoli popravkov in dopolnitev ostanejo v veljavi 60 dni po roku za 

predložitev ponudb. 

 

Odgovorna oseba naročnika:   

mag. Lidija Dornig  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:    OBRAZEC št.1 

PONUDNIK: 

 

Naziv ponudnika ( kot bo naveden v pogodbi ) 

 

Naslov ( kot bo naveden v pogodbi ) 

 

Davčna številka 

 

Matična številka 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Banka 

 

Številka telefona 

 

Številka telefaksa 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

Datum: ____________________     Žig in podpis ponudnika: 

 



 

 

Ponudnik:         OBRAZEC št.2 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku KZ-1E (Uradni list RS, št. 27/17): hudodelsko združevanje; 

sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 

podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 

posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti 

in pranje denarja. 

 

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 

goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 

2. Da: 

- nismo v stečajnem postopku;  

- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki 

ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni 

bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega 

naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z 

lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega 

organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek 

prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, 

v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, 

ali določbami države naročnika. 

 

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v 

postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 

da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da 

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 

poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika 

strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, 

zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali 

predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 

zagotovili. 

 

 



 

 

4. 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. 

 

5. Obenem izjavljamo, da: 

- imamo sklenjeno ustrezno zavarovanje za odgovornost proti tretji osebi in zavarovanje 

za materialno škodo, ki se nanašata na opravljanje storitev prevoza potnikov v cestnem 

prometu, 

- naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih 

evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih 

pooblastil (IZJAVA PONUDNIKA), 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili 

ustrezna potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno. 

 

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 __________________ in je veljavna do______________. 

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 

___________________pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 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. 

 

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

obkrožite točko C.) 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 

resnični. 

 

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 

organizacije: 

 

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 

ali 

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega 

naročila, ne potrebujejo.  

 

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 

izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo 



 

 

nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, 

odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 

 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 

- da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 

 

 

 

Datum: ____________________     Žig in podpis ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 


