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1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal je na podlagi 72. člena Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2C), na Portalu
javnih naročil objavila obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku, skladno s 25. členom ZJN-2C in
sicer za:
OPRAVLJANJE PREVOZOV ŠOLOOBVEZNIH OTROK NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI V
ŠOLSKEM LETU 2011/2012 in 2012/2013

Ponudnike vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo, ki
natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro najugodnejšega ponudnika ter
navodila za pripravo ponudbe.
Ponudbo morate pripraviti v skladu z navodili za izdelavo ponudb, kar je pogoj, da jo bomo obravnavali kot
pravilno.

Župan
Andrej Maffi
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2.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

V Občini Kanal ob Soči delujeta dve osnovni šoli in sicer OŠ Deskle in OŠ Kanal. V okviru OŠ Kanal pa še
podružnična šola Kal nad Kanalom.
Oba šolska okoliša sta obsežna, zato je potrebno zagotoviti za šoloobvezne otroke varen prevoz do šole in
nazaj.
Javno naročilo je razdeljeno na 5 (pet) sklopov:
- sklop št. 1: Deskle,
- sklop št. 2: Kal nad Kanalom,
- sklop št. 3: Britof,
- sklop št. 4: Kambreško,
- sklop št. 5: Doblar.
Naročnik oddaja izvajanje prevozov za šolsko leto 2011/2012 in 2012/2013 in sicer od 01.09.2011 do
30.06.2013.
Javno naročilo bo izvedeno po odprtem postopku skladno s 25. členom ZJN-2C, pri čemer bo izbran
najugodnejši ponudnik za posamezni sklop, s katerim bo podpisana pogodba.
Pri predmetnem postopku gre za javno naročilo storitev.
Naročilo se odda za posamezne sklope, ki so podrobneje specificirani v nadaljevanju razpisne
dokumentacije. Ponudnik mora obvezno pripraviti ponudbo po posameznih sklopih.
V točki 2.1. so navedene smeri prevozov, okvirni vozni red (prihodi v osnovno šolo in odhodi iz osnovne
šole) ter predvideno število otrok. Ponudnik mora zagotoviti ustavljanje vozila na vseh vstopnih in izstopnih
postajah na določeni relaciji za šolarje in zagotoviti prihod v šolo ob zahtevanem času ter odhod iz šole ob
zahtevanem času.
Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot jih zahteva navedeno število učencev
na posamezni relaciji in pogoji na cestah, ki si jih mora sam ogledati in jih poznati, upoštevajoč zimske
razmere na cestah.
Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šole in popoldanskem času iz šole, v skladu s šolskim urnikom.
Navedeno je tudi predvideno število otrok, ki se vozijo iz posamezne smeri. Število otrok se lahko spremeni.
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe linij oz. relacij in voznih redov, če se spremenijo potrebe
posamezne šole.
Naročnik bo z izbranim izvajalcem za posamezni sklop sklenil pogodb z veljavnostjo od 01.09.2011 do
30.06.2013.
V primeru morebitnih novih ali spremenjenih linij prevozov ter spremenjenega števila otrok – vozačev, se bo
naročnik z izbranim izvajalcem izvedel postopek s pogajanji za morebitne spremembe. V tem primeru bosta
naročnik in izvajalec sklenila dodatek k osnovni pogodbi.
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2.1

Smeri, vozni redi in predvideno število otrok

Vozni redi ter število otrok se spreminjajo glede na urnik.

2.1.1

Sklop št.1: Deskle

1. relacija: Anhovo –Močila – Gorenje Polje – Ložice – Plave – Globno – OŠ Deskle
Prihod v Deskle (zjutraj): ob 7:45
Odhod iz Deskel (popoldne): ob 13:00
Število otrok: 30
Število kilometrov/dan: 2 x 9,5 km

2.1.2

Sklop št.2: Kal nad Kanalom

1. relacija:
Jutranji prevoz:
1.
Vrhavč – Okroglo – Kal – Koprivišče – Krajc – Kras – Sukavec – Bizjaki – Levpa –
Nadavče/Nabrdo – OŠ Kanal (število otrok 48)
2.
Avče – Loge – Bodrež – OŠ Kanal (število otrok 24)
Popoldanski prevoz:
Vrhavč – Okroglo – Kal – Koprivišče – Krajc – Kras – Sukavec – Bizjaki – Levpa – Nadavče/Nabrdo
– OŠ Kanal
Prihod v Kanal (zjutraj): ob 7:45
Odhod iz Kanala (popoldne): ob 13:20 in ob 14:15
Število otrok: 72
Število kilometrov/dan: 4 x 17,0 km

2. relacija: Podkras – Zabrdo – Krajc
Prihod na vstopno postajo Krajc (1. relacija)
Odhod iz izstopne postaje Krajc (1. relacija)
Število otrok: 2
Število kilometrov/dan: 2 x 2,0 km
V popoldanskem času je odhod iz izstopne postaje Krajec vezan na avtobus, ki gre iz Kanala ob 14:15
uri.
3. relacija: Cvetrež – Dolgi Laz – Testeni – Robi – Zatrebež – Markiči – Senica – Avšje –
Nadavče/Nabrdo
Prihod na vstopno postajo Nadavče/Nabrdo (1. relacija)
Odhod iz izstopne postaje Nadavče/Nabrdo (1. relacija)
Število otrok: 14
Število kilometrov/dan: 2 x 17,00 km
V popoldanskem času je odhod iz izstopne postaje Nadavče/Nabrdo vezan na avtobus, ki gre iz Kanala
ob 13:20 in ob 14:15 uri.
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2.1.3

Sklop št.3: Britof

1. relacija: Britof – Markiči – Lig – Kostanjevica – Pečno – OŠ Kanal
Prihod v Kanal (zjutraj): ob 7:45
Odhod iz Kanala (popoldne): ob 14:15
Število otrok: 18
Število kilometrov/dan: 2 x 14,50 km

2.1.4

Sklop št.4: Kambreško

1. relacija: Močila – Kambreško – Humarji – Peršeti – Bevčarji - Škalabon
Prihod v Kanal (zjutraj): ob 7:45
Odhod iz Kanala (popoldne): ob 14:15
Število otrok: 15
Število kilometrov/dan: 2 x 14,50 km

2.1.5

Sklop št.5: Doblar

1. relacija: Doblar (bloki) – Ročinj (pobere Kambreško)– Ajba – Ajba-jez – OŠ Kanal
Prihod v Kanal (zjutraj): ob 7:45
Odhod iz Kanala (popoldne): ob 14:15
Število otrok: 39
Število kilometrov/dan: 2 x 7,00 km
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3.1

Splošna navodila

3.1.1

Zakoni in drugi predpisi

Javni razpis za oddajo javnega naročila Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Kanal
ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013 se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011 odslej ZJN-2C),
- Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5, 32/2009-odl.US), odslej
ZRPJN),
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU,
127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZuKN)),
- Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/2010-UPB2), Obligacijski zakonik (Uradni list
RS, št. 97/2007-UPB1),
- Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/08-UPB, 57/08-ZLDUVCP, 58/09,36/10),
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RSšt. 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007
popr.),
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS št. 23/09),
- Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 30/02 s
spremembami),
- Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter
mesta za njihovo vzdrževanje (Uradni list RS št. 63/02, 131/06-ZPCP-2, 5/07),
ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na predmetnem področju.
Navedeno zakonodajo mora upoštevati tudi ponudnik pri pripravi ponudbe in izvajanju določil pogodbe v
primeru dobljenega posla.

3.1.2

Jezik ponudbe

Ponudba in vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti izdelani v slovenskem jeziku, vrednosti pa izražene
v evrih. V kolikor ponudnik prilaga dokazila v tujem jeziku, morajo le-ta biti predložena v overjenem prevodu
v slovenski jezik.

3.1.3

Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo

Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki. Ponudniki lahko
postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil ali naslovijo pisna vprašanja na naslov kristina.marinic
do 25.07.2011 do 10:00 ure.
Vsi odgovori na postavljena vprašanja bodo objavljeni do 28.07.2011, v primeru da bodo postavljena in
prejeta pravočasno. Odgovori bodo objavljeni na Portalu javnih naročil in spletni strani Občine Kanal ob
Soči.
Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, posredovani preko portala javnih naročil,
sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.
V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi podaljšal rok za
oddajo ponudb.
Naročnik sestanka s ponudniki ne bo organiziral.
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3.1.4

Priprava ponudbene dokumentacije

Od ponudnika pričakujemo, da bodo dokumenti v ponudbeni dokumentaciji razvrščeni po vrstnem redu,
tako kot je to določeno v 3.2 poglavju razpisne dokumentacije in med seboj ustrezno ločeni.
Ponudbena dokumentacija mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ali od osebe ali
oseb ponudnika, ki imajo pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. V tem
primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo
pripravi ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno.
V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
Če ni posebej zahtevan original ali starost listine, se listine lahko predložijo v fotokopiji, na katerih pristojna
oseba ponudnika potrdi, da izkazujejo veljavno zadnje stanje. Naročnik si pridružuje pravico naknadno
zahtevati originalno listino na vpogled, ki jo mora ponudnik naročniku izročiti v roku, ki ga določi naročnik.
Ponudbena dokumentacija naj bo izdelana tako, da ni mogoča zamenjava posameznih prilog ali
listov posamezne priloge in je zvezana z vrvico ter žigosana.
Pregled ponudbe mora biti mogoč, ne da bi se pri tem pečat ali vrvica poškodovala.

3.1.5

Način, mesto in čas oddaje ponudbe

Ponudba mora biti poslana priporočeno po pošti na naslov:
Občina Kanal ob Soči
Trg svobode 23
5213 Kanal
ali osebno v vložišče občine.
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti ovojnici in mora biti jasno označena z napisom: “NE ODPIRAJ –
Ponudba za šolske prevoze˝.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden točen naslov ponudnika.
Ponudbe morajo biti predložene do 01.08.2011 do 10:00 ure, na naslov naročnika Občina Kanal ob Soči,
Trg svobode 23, 5213 Kanal, priporočeno po pošti ali osebno. Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski
obliki.
Če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure.
Nepravočasno prispele ponudbe bo komisija naročnika izločila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte
vrnila ponudnikom.
Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve oz. odprtja.

3.1.6

Variantne ponudbe

Variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo in sicer:
• samostojno ponudbo,
• skupno ponudbo ali
• ponudbo s podizvajalci
za enega ali za več ali za vse sklope.
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki sam
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.
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Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju:
partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega
naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter kateri posel in za
kakšno ceno vsak partner prevzema.
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi
gospodarski subjekti kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do
naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel in za kakšno ceno prevzema sam ponudnik ter katerega in za
kakšno ceno posamezni podizvajalec. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti manjša od
vrednosti posla posameznega podizvajalca.
V skladu z 71. členom ZJN-2C je navedba podatkov o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe o izvedbi
javnega naročila.
Prav tako so v skladu z 71. členom ZJN-2C neposredna plačila podizvajalcem obvezna.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob izpolnjevanju
razpisanih pogojev in soglasju naročnika.

3.1.7

Delne ponudbe

Delnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali za več ali vse sklope.

3.1.8

Dodatna naročila

Naročnik bo v primeru dodatne storitve, ki predstavlja ponovitev podobne storitve kot so zajete v prvotnem
naročilu, pod pogojem, da se oddajajo istemu izvajalcu, kateremu je naročnik oddal prvotno naročilo, če so
te storitve v skladu s prvotnim naročilom, oddanim na podlagi odprtega postopka, s ponudnikom, ki bo
izbran na tem javnem razpisu, izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili
Zakona o javnem naročanju.

3.1.9

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo opravila komisija naročnika dne 01.08.2011 ob 11:00 v sejni sobi Občine Kanal
ob Soči.
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri
odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika,
ponudbena cena z morebitnimi popusti). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih
predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni
predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije.
Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov izroči
takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa pošlje po pošti najkasneje v treh
delovnih dneh po odpiranju.
Naročnik ponudnikom ne bo vračal ponudb.

3.1.10

Pregled in pojasnjevanje ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
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Naročnik lahko zahteva, da ponudniki v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika, pojasnijo
dokumente, ki so jih že predložili ali zahteva dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev
in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Neizpolnitev te zahteve bo pomenila izločitev ponudnika iz nadaljnjega postopka ugotavljanja najugodnejše
ponudbe za posamezni sklop.

3.1.11

Pravilnost ponudbe

Ponudbo se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oz. posameznih delov le-te ter priloži vse zahtevane listine.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ter žigosana in podpisana.
Ponudbo se zavrne, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije
naročila.
Ponudbo se lahko zavrne kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil
naročnikovo specifikacijo naročila.
V primeru, da ponudba ne bo izpolnjevala pogojev za udeležbo, bo naročnik
ZJN-2C pozval ponudnika k dopolnitvi razen v primeru, da ponudnik ni
dokumentov, na podlagi katerih se predmetna ponudba vrednoti ter menice
zavarovanje resnosti ponudbe. V tem primeru bo naročnik ponudbo kot
nadaljnje obravnave.

na podlagi 78. člena
predložil zahtevanih
z menično izjavo za
nepopolno izločil iz

V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske napake, bo ponudnika pozval k
njihovi odpravi.
Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in
ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.
V primeru, da naročnik ponudnika pozove, da dopolni svojo ponudbo oziroma poda soglasje k
odpravi računskih napak, ponudnik pa le-tega v zahtevanem roku ne izvrši, bo naročnik tako
ponudbo kot nepopolno izločil iz nadaljnje obravnave.
Ponudbo se zavrne, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno s 77.
členom Zakona o javnem naročanju, obvesti ministrstvo, pristojno za finance.

3.1.12

Veljavnost ponudbe

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj do 30.09.2011.
V kolikor bo rok veljavnosti krajši od zahtevanega, se ponudba izloči.

3.1.13

Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

3.1.14

Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik sme spremeniti ali umakniti svoje ponudbe po predložitvi ponudbe pod pogojem, da je poslal
naročniku obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe v pisni obliki pred skrajnim rokom za predložitev
ponudb.
Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in dostaviti v skladu z
določili 3.1.5 teh navodil ponudnikom, z zunanjimi in notranjimi ovoji dodatno in primerno označenimi s
˝SPREMEMBA˝ ali ˝UMIK˝.
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V primeru predložitve obvestila ponudnika o spremembi ali umiku bo strokovna komisija v postopku javnega
odpiranja ponudb le-te odprla pred odprtjem osnovne ponudbe.
Nobena ponudba ne sme biti spremenjena s strani ponudnika po roku za oddajo ponudb.

3.1.15

Zaupnost podatkov

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu
Zakona o gospodarskih družbah in priložiti ustrezen sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora
upoštevati določbe 22. člena ZJN-2C in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Podatke,
ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo možno.
Označitev podatka mora ponudnik žigosati in podpisati. Pri podpisu mora upoštevati 2. odstavek točke
3.1.4 razpisne dokumentacije.
Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno.
Javni podatek je količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost
iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev
ponudbe v okviru drugih meril.
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 izloči.
Podatki, s katerimi se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, ne morejo biti
označeni kot tajnost ali kot poslovna skrivnost.
Imena ponudnikov bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.
Naročnik bo, skladno s 7. odstavkom 22. člena ZJN-2C, v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo
obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi
varovanja svojih interesov.

3.1.16

Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb odločil o oddaji predmeta javnega naročila, o
čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o oddaji javnega naročila.
Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila
oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba.
Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem
primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik
unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe.
V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne
ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, bo predmetno javno naročilo oddal po
postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2C.
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3.2

Obvezni pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik z navedbo dokazil, ki jih
mora ponudnik priložiti ponudbi

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora
ponudnik priložiti spodaj navedena in ustrezno izpolnjena dokazila. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in
žigosati izjave in obrazce, priložene v ponudbeni dokumentaciji.

1.
2.

3.

4.

DOKAZILO
OBVEZNI POGOJ:
Priloga 1
Ponudnik mora izpolniti obrazec: Podatki o ponudniku - ponudba.
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti kot je predmet tega razpisa, pri
organu države v kateri ima sedež, kar potrdi z izjavo.
Ponudnik predloži izjavo o registraciji za ponudnika, v primeru skupne ponudbe
tudi za vse partnerje v skupini ter v primeru nastopanja s podizvajalci za vse
navedene podizvajalce.
Ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje prevozov potnikov v notranjem
cestnem prometu, kar dokazuje s kopijo licence.
Ponudnik predloži kopijo licence za ponudnika, v primeru skupne ponudbe tudi
za vse partnerje v skupini ter v primeru nastopanja s podizvajalci za vse
navedene podizvajalce.
Ponudnik mora izpolnjevati zahteve iz 42. člena ZJN-2C, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 55/08, 66/08 in 39/09) in sicer:
-hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine 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
zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja.

Priloga 2

Priloga 3

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Ponudnik ni v postopku zaradi insolventnosti, drugemu postopku zaradi prisilnega
prenehanja ali v likvidacijskem postopku.
Ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa Priloga 4
zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, 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.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za postopek v zvezi s
svojim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2C.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena
Zakona o javnem naročanju – ZJN–2C, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno
podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
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Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu
z zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
Republike Slovenije.
Ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju vseh zahtev za ponudnika ter njegove
zakonite zastopnike.
V primeru skupne ponudbe ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju vseh zahtev
tudi za vse partnerje v skupini ter njihove zakonite zastopnike, v primeru
nastopanja s podizvajalci za vse navedene podizvajalce in njihove zakonite
zastopnike.
5.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznih pogojev glede finančne sposobnosti:
- da v zadnjih šestih (6) mesecih pred predložitvijo ponudbe ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti,
- da v zadnjih dvanajstih (12) mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kot je predmet tega razpisa ter na
katerikoli način dokazana huda strokovna napaka,
- v zadnjih šestih (6) mesecih pred predložitvijo ponudbe ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa,
- da je pravočasno poravnal svoje obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov.
Ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev glede finančne sposobnosti
ter z obrazcem S.BON 1P za pravne osebe (gospodarske družbe) ali S.BON 1SP za
samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od trideset (30) dni pred rokom oddaje
ponudb in podatke o solventnosti vseh bank, kjer ima odprte svoje poslovne račune, ali
drugo enakovredno dokazilo, ki ne smejo biti starejši od trideset (30) dni pred rokom
oddaje ponudb.
Priloga 5
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva poročilo pooblaščenega revizorja o pravočasno poravnanih obveznostih do
svojih dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.

Ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju obveznih pogojev glede finančne
sposobnosti za ponudnika ter zahtevane priloge.
V primeru skupne ponudbe ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju obveznih
pogojev glede finančne sposobnosti tudi za vse partnerje v skupini ter zahtevane
priloge.
V primeru nastopanja s podizvajalci ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju
obveznih pogojev glede finančne sposobnosti za vse navedene podizvajalce. Za
podizvajalce priloge niso potrebne.
6.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev Zakona o varnosti cestnega
prometa (Ur.l. RS, št. 56/08-UPB, 57/08-ZLDUVCP, 73/08-odl. US, 58/09, Zakona o
prevozih v cestnem prometu (Ur.l,RS, št. 26/2005-UPB3, 131/2006-ZPCP-2 (5/2007
popr.)), Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok
(Ur.l. RS ,št. 23/09), Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna
mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje (Ur.l. RSšt.
63/02, 131/06, 5/07).
Priloga 6
Ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev za ponudnika.
V primeru skupne ponudbe ponudnik predloži izjavo o izpolnjevanju vseh
pogojev in zahtev tudi za vse partnerje v skupini, v primeru nastopanja s
podizvajalci za vse navedene podizvajalce.
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7.

Ponudnik mora priložiti parafiran vzorec bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti iz pogodbe.
Izbrani ponudnik za posamezni sklop bo moral v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe
predložiti za ta sklop bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz Priloga 7
pogodbe v vrednosti v višini 5% okvirne letne vrednosti z DDV za sklop, za katerega se
prijavlja, ki bo veljala še najmanj do 30.07.2013.

8.

Za zavarovanje resnosti ponudbe mora ponudnik k ponudbi predložiti menico z
menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe za:
Sklop št.1 v višini: 260 €,
Sklop št.2 v višini: 1.300 €,
Sklop št.3 v višini: 220 €,
Sklop št.4 v višini: 200 €,
Sklop št.5 v višini: 340 €.
V skladu s priloženim obrazcem kot varščino, da bo v primeru, da bo izbran kot
najugodnejši ponudnik pod pogoji tega razpisa sklenil pogodbo. V kolikor bo od te
ponudbe odstopil, se ne bo strinjal z odpravo računskih napak, se ne bo odzval na
Priloga 8
poziv k podpisu pogodbe, bo posredoval lažne podatke, ali ne bo predložil garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe v roku 10 dni od podpisa pogodbe,
bo naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.
Veljavnost menice z menično izjavo je najmanj do 30.09.2011.
Menica bo ponudnikom vrnjena po zaključenem javnem razpisu po pravnomočnosti
odločitve o oddaji naročila, izbranemu ponudniku pa po podpisu pogodbe in po
predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe.
Menica z menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe mora biti predložena v
originalu za vsak sklop posebej.

9.

V seznamu vozil in voznikov mora ponudnik navesti vozila in voznike, ki jih bo ponudnik
oz. podizvajalec/soizvajalec vključil v izvajanje prevozov in ki izpolnjujejo pogoje,
določene v Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok.
Seznam mora vsebovati:
- registrsko številko vozila,
- število sedežev in letnik izdelave,
- ime in priimek voznika ter leta veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih
vozil ustrezne kategorije za navedenega voznika in
- leta neprekinjene poklicne vožnje motornih vozil ustrezne kategorije za Priloga 9
posameznega voznika.
Ponudbi mora biti priložen
podizvajalca/soizvajalca.

seznam

tako

za

izvajalca

kot

tudi

za

Ponudnik s sprejemanjem pogojev te razpisne dokumentacije tudi potrjuje, da bodo ob
izvajanju javnega naročila vsa vozila in vozniki izpolnjevali zakonsko določene pogoje
za prevoz skupin otrok. Vozniki morajo imeti pridobljeno in veljavno Nacionalno poklicno
kvalifikacijo, oziroma po 10/09-2008 pridobljeno Temeljno poklicno kvalifikacijo.

10. Ponudnik mora izpolnjevati naslednje obvezne ponudbene pogoje, kar dokazuje z

izjavo o izpolnjevanju obveznih ponudbenih pogojev:
- da razpolaga sam oziroma skupaj s svojimi, v razpisni dokumentaciji navedenimi
podizvajalci oz. soizvajalci, z zadostnim številom ustreznih vozil, glede na potrebe
Priloga 10
sklopa razpisa na katerega se javlja,
- da zagotavlja, da bo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika vedno zagotovili
nadomestno vozilo in/ali voznika na način, ki ne bo imel vpliva na predvideni termin
in/ali kakovost opravljanja storitve prevoza potnikov,
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-

da bo na naročene prevoze razporejal urejena in čista vozila z urejenimi vozniki
(srajca, dolge hlače, urejena frizura, brki, oziroma brada, itd.),
da bodo vozniki opremljeni z mobilnim telefonom in da bo naročniku posredoval
telefonsko številko, na katero je voznik dosegljiv v času izvajanja prevoza.

11. Plačilni rok ne sme biti krajši od trideset (30) dni od dneva prejema računa, ki se izstavi
enkrat mesečno do 10. v mesecu za pretekli mesec.
Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe, t.j.od 01.09.2011 do 30.06.2013.

Priloga 11

12. Ponudnik mora predloži vsaj dve (2) izpolnjene obrazce za vsak posamezen sklop in

sicer, da je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega naročila uspešno izvajal storitve
prevoza osnovnošolskih otrok vsaj za obdobje enega šolskega leta na relaciji, ki ni
krajša od relacije sklopa na katerega se prijavlja (šteje se od prve vstopne do zadnje
izstopne postaje), s čimer izdajatelj reference potrjuje, da je prejemnik reference za
opravljeno storitev kot so predmet tega razpisa izvedel kakovostno in v skladu s
pogodbo. Naročnik bo upošteval reference za obdobje zadnjih treh (3) šolskih let oz. v
razdobju od vključno 2008/2009 do vključno 2010/2011 za istovrstne storitve kot so Priloga 12
predmet tega javnega naročila.
Naročnik bo upošteval samo tiste potrjene reference, ki bodo v celoti izpolnjene
in podpisane s strani naročnikov-podpisnikov pogodbe o izvajanju prevozov.
Ponudniki izkažejo reference na enakih obrazcih kot so s to razpisno dokumentacijo
določeni za izkaz strokovnih priporočil.
Lastnih strokovnih priporočil ponudnikov naročnik ne bo upošteval.

13. Ponudnik mora z izjavo potrditi, da se strinja in sprejema pogoje, navedene v tej

razpisni dokumentaciji in v vzorcu pogodbe ter da na tej osnovi daje svojo ponudbo za
izvedbo razpisanih del.
Razpisni dokumentaciji je priložen vzorec pogodbe o izvedbi javnega naročila s pogoji
naročnika.
Priloga 13
Izbrani ponudnik bo dolžan podpisati pogodbo, ki se v bistvenih elementih ne bo
razlikovala od priloženega vzorca, v roku osem (8) dni od dneva, ko bo pozvan k
podpisu pogodbe.

14. Vzorec pogodbe

Priloga 14

15. Ponudnik mora z izjavo potrditi:
-

da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno
dokumentacijo vključno z vsebino in zahtevami iz pogodbe,
da je v celoti seznanjen z obsegom, relacijo prevoza in zahtevnostjo
javnega naročila,
da sprejema pogoje razpisa,
da ni podal neresničnih in zavajajočih podatkov,
da prevzema vso odgovornost za verodostojnost kopij dokumentov – prilog Priloga 15
k tej ponudbi,
da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih
podizvajalcev,
da bo predmet naročila izvajal s strokovno usposobljenimi delavci,
da je sposoben izvesti celoten obseg predmeta naročila,
da bo vse podatke hranil kot poslovno skrivnost.
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16. Ponudbeni predračun.

Ponudbene cene morajo biti fiksne za celotno trajanje pogodbe.

17.

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z
izvedbo javnega naročila, pri tem pa se šteje, da v celoti pozna razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora v predračunu navesti:
- dnevno ceno,
- popust,
- dnevno ceno skupaj s popustom,
- DDV,
Priloga 16
- dnevna cena skupaj z DDV,
- dvoletna cena skupaj z DDV.
V posameznih postavkah ponudbe (cenah na enoto) mora ponudnik vključiti vse
pričakovane stroške (trošarine, takse, prevoz, cestnine, gorivo, zavarovanje, ….).
Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v skupni končni
ceni, se ne bodo upoštevali.
Popusti, navedeni v ponudbenem predračunu, se bodo upoštevali pri vseh prevozih.
Pravilno izpolnjen ponudbeni predračun za posamezni sklop mora ponudnik natisniti,
vsako stran potrditi s podpisom in žigom. Ponudbeni predračun je sestavni del
ponudbe.
Podatki o podizvajalcu
Ponudnik mora za vsakega navedenega podizvajalca predložiti izpolnjen obrazec.

Priloga 17

18. Obrazec pooblastila za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu
Ponudnik mora za vsakega navedenega podizvajalca predložiti izpolnjen obrazec.

Priloga 18

19. Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil.
Ponudnik mora za vsakega navedenega podizvajalca predložiti izpolnjen obrazec.

Priloga 19

20. Podatki o posameznem soizvajalcu v primeru skupne ponudbe
Ponudnik mora za vsakega navedenega soizvajalca predložiti izpolnjen obrazec.

Priloga 20

21. Dogovor o skupnem nastopanju
Ponudnik mora za vsakega navedenega podizvajalca oziroma soizvajalca predložiti Priloga 21
pravni akt o skupnem nastopanju.

3.3

Merilo za vrednotenje ponudbe

Naročnik bo med popolnimi ponudbami izbral ponudbo, ki bo ocenjena na podlagi merila: najnižja ponujena
dnevna cena.
Najvišje bo uvrščena ponudba z najnižjo dnevno ceno z že upoštevanimi popusti.

3.4

Ustavitev postopka, odstop od izvedbe javnega naročila

V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2C ima naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega
naročila. V primeru, da naročnik prekine postopek javnega naročila, ne bo prevzel nikakršne finančne
obveznosti do ponudnika, ki bi se nanašala na pripravo ponudbe ali kakršnih koli drugih finančnih
obveznosti.
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V primeru, da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel neprimerne
ponudbe bo predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z ZJN-2C.

3.5

Pravno varstvo

Ponudnik, ki ne bo izbran, lahko skladno z 79. členom ZJN-2C vloži zahtevo za dodatno obrazložitev
odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 3 (treh) delovnih dneh po prejemu
odločitve.
Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo v vseh fazah postopka, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov javnega naročanja, ne
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od
prejema obvestila o oddaji naročila. Ponudnik lahko vloži zahtevek za revizijo tudi v desetih dneh od dneva
prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.
V primeru, da vložijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko
zahtevek za revizijo vložijo le vse osebe skupaj.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, s kopijo zahtevka za revizijo mora obvestiti tudi
Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije. Zahtevek za
revizijo se vloži po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim
potrdilom.
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o poravnani taksi, na račun
Ministrstva za finance.
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4.

PRILOGE (vzorci, obrazci in izjave)

1.

Podatki o ponudniku - ponudba

2.

Izjava ponudnika o registraciji

3.

Kopija veljavne licence za opravljanje prevozov potnikov v notranjem prometu

4.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev iz 42.člena ZJN-2C

5.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznih pogojev glede finančne sposobnosti, obrazec
BON 1/P, oz. BON 1/SP in podatki o solventnosti

6.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in drugih pogojev za prevoze skupin otrok

7.

Vzorec bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – nepreklicna,
brezpogojna in na prvi poziv

8.

Menična izjava izdajatelja menice za resnost ponudbe

9.

Seznam voznikov in vozil

10.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznih ponudbenih pogojev

11.

Izjava ponudnika o fiksnosti cen in roku plačila

12.

Obrazci –referenčno potrdilo

13.

Izjava ponudnika o strinjanju s pogoji, navedenimi v vzorcu pogodbe

14.

Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisa

15.

Vzorec pogodbe

16.

Ponudbeni predračuni za posamezni sklop

17.

Podatki o podizvajalcu

18.

Pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem

19.

Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil

20.

Podatki o posameznem soizvajalcu v primeru skupne ponudbe

21.

Dogovor o skupnem nastopanju

22.

Obrazec pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju ponudb
(ni potrebno predložiti ponudbi)
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1.

Podatki o ponudniku - Ponudba
PONUDBA št.: ________

Na osnovi javnega naročila za opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok v Občini Kanal
ob Soči v šol.l. 2011/2012 in 2012/2013 objavljenega na Portalu javnih naročil št. objave
JN_______/2011 dne _______________ dajemo ponudbo kot sledi:

Naziv oz. ime
ponudnika
oz. nosilca posla:
Ponudbo dajemo:

obkroži
a) samostojno
b) skupno ponudbo
c) s podizvajalci
a) sklop št.1: Deskle
b) sklop št.2: Kal nad Kanalom
c) sklop št.3: Britof
d) sklop št.4: Kambreško
e) sklop št.5: Doblar

Naslov ponudnika:
Ulica
Kraj
Občina
Matična številka:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun št.:
Pri banki:
Odgovorna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Kontaktna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Faks
E-naslov
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Ponudbena vrednost iz predračuna za sklop št.1: Deskle
Dnevna cena brez DDV
Popust ______%
Dnevna cena s popustom brez DDV
DDV
Dnevna cena skupaj z DDV
z besedami

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ponudbena vrednost iz predračuna za sklop št.2: Kal nad Kanalom
Dnevna cena brez DDV
Popust ______%
Dnevna cena s popustom brez DDV
DDV
Dnevna cena skupaj z DDV
z besedami

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ponudbena vrednost iz predračuna za sklop št.3: Britof
Dnevna cena brez DDV
Popust ______%
Dnevna cena s popustom brez DDV
DDV
Dnevna cena skupaj z DDV
z besedami

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ponudbena vrednost iz predračuna za sklop št.4: Kambreško
Dnevna cena brez DDV
Popust ______%
Dnevna cena s popustom brez DDV
DDV
Dnevna cena skupaj z DDV
z besedami

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Ponudbena vrednost iz predračuna za sklop št.5: Doblar
Dnevna cena brez DDV
Popust ______%
Dnevna cena s popustom brez DDV
DDV
Dnevna cena skupaj z DDV
z besedami

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
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SODELOVANJE S PODIZVAJALCI
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v ponudbi označi, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora
obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.

naziv in naslov podizvajalca

dela, ki jih
podizvajalec

prevzema vrednost oddanih
del v EUR

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v
celoti odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za vsakega podizvajalca prilagamo:
- Priloga 2 – Izjava o registraciji
- Priloga 3 – Kopija licence
- Priloga 4 – Izjava o izpolnjevanju pogojev
- Priloga 5 – Izjava o izpolnjevanju pogojev glede finančne sposobnosti
- Priloga 6 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih in drugih pogojev za prevoze skupin otrok
- Priloga 9 – Seznam vozil in voznikov
- Priloga 17 – Podatki o podizvajalcu
- Priloga 18 – Obrazec pooblastila za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu
- Priloga 19 – Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil
- Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem (Priloga 21)
PODATKI O SOIZVAJALCU
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi soizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v ponudbi označi, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s soizvajalci, mora
obvezno izpolniti spodnjo tabelo):

št.
1.
2.
3.
4.
5.

naziv in naslov soizvajalca

dela, ki jih prevzema soizvajalec

V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za vsakega soizvajalca prilagamo:
- Priloga 2 – Izjava o registraciji
- Priloga 3 – Kopija licence
- Priloga 4 – Izjava o izpolnjevanju pogojev
- Priloga 5 – Izjava o izpolnjevanju pogojev glede finančne sposobnosti ter dokazila
- Priloga 6 – Izjava o izpolnjevanju tehničnih in drugih pogojev za prevoze skupin otrok
- Priloga 9 – Seznam vozil in voznikov
- Priloga 20 – Podatki o posameznem soizvajalcu
- Dogovor o skupnem sodelovanju s soizvajalcem (Priloga 21)
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VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba velja do vključno 30.9.2011.

Izjavljamo, da:
- ponudba velja za celotno naročilo,
- ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila,
- so vse navedbe v ponudbi in priloženih dokumentih točne.

Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:
_____________________________
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2.

Izjava ponudnika o registraciji

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani pri organu
države v kateri imamo sedež, za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
- _______________________
- _______________________
- _______________________.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

(v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega ponudnika
posebej;
v primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo predložiti tudi za vsakega
podizvajalca posebej)
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3.

Kopija veljavne licence za opravljanje prevozov potnikov v
notranjem prometu

(v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega ponudnika
posebej;
v primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo predložiti tudi za vsakega
podizvajalca posebej)
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4.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju zahtev iz 42.člena ZJN-2C

Izjava pravne osebe
V zvezi z javnim naročilom Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine
Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013, ki je bilo objavljeno na Portalu
javnih naročil, št. objave JN_______/2011 dne __________, pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo zahteve iz 42. člena ZJN-2C, da:
- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l.RS, št. 55/08, 66/08 in
39/09) in sicer:
- hudodelsko združevanje,
- prejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (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
zatajitev finančnih obveznosti,
- pranje denarja,
- kot pravna oseba in naši zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
- nismo v postopku zaradi insolventnosti, drugemu postopku zaradi prisilnega
prenehanja ali v likvidacijskem postopku,
- naši člani poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, niso v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, 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;
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi s
svojim poklicnim ravnanjem;
- nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi nam
bila lahko dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo vrščeni v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2C,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2C, v tem
ali predhodnih postopkih, nismo namerno podajali zavajajočih razlag ali informacij
nismo zagotovili;
- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami, ki veljajo v Republiki Sloveniji;
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- izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
Republike Slovenije.

Obenem izjavljamo da:
- naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc,
ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,
- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna
potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »Opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok na območju občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in
2012/2013«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše pooblaščene osebe za
zastopanje:

(opomba; vpisati vse zakonite zastopnike; vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi
lastnoročno podpisati; v kolikor je zastopnikov več, ponudnik obrazec kopira)
Ime in priimek: _____________________________________
EMŠO: _____________________
Datum rojstva: _______________________________
Kraj in občina rojstva: _________________________
Država rojstva: _________________________
Državljanstvo: _______________________________
Naslov stalnega / začasnega prebivališča
ulica in hišna številka: ________________________________
poštna številka in pošta: _______________________________
Moj prejšnji priimek: _____________________________
Podpis:_______________________

Ime in priimek: _____________________________________
EMŠO: _____________________
Datum rojstva: _______________________________
Kraj in občina rojstva: _________________________
Država rojstva: _________________________
Državljanstvo: _______________________________
Naslov stalnega / začasnega prebivališča
ulica in hišna številka: ________________________________
poštna številka in pošta: _______________________________
Moj prejšnji priimek: _____________________________
Podpis:_______________________
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Ime in priimek: _____________________________________
EMŠO: _____________________
Datum rojstva: _______________________________
Kraj in občina rojstva: _________________________
Država rojstva: _________________________
Državljanstvo: _______________________________
Naslov stalnega / začasnega prebivališča
ulica in hišna številka: ________________________________
poštna številka in pošta: _______________________________
Moj prejšnji priimek: _____________________________
Podpis:_______________________

Datum: __________________________

Žig in podpis ponudnika:

(v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega ponudnika
posebej;
v primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo predložiti tudi za vsakega
podizvajalca posebej)
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5.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznih pogojev glede
finančne sposobnosti

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- da v zadnjih šestih mesecih pred predložitvijo ponudbe nismo imeli dospelih
neporavnanih obveznosti,
- da v zadnjih dvanajstih (12) mesecih z nami ni bilo prekinjeno pogodbeno razmerje
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti kot je predmet tega razpisa ter na
katerikoli način dokazana huda strokovna napaka,
- v zadnjih šestih mesecih pred predložitvijo ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega
transakcijskega računa,
- da smo pravočasno poravnali svoje obveznosti do svojih dobaviteljev, podizvajalcev in
kooperantov.

Ponudnik izjavi priloži:
- obrazec S.BON 1P za pravne osebe (gospodarske družbe) ali S.BON 1SP za
samostojne podjetnike, ki ne sme biti starejše od trideset (30) dni pred rokom oddaje
ponudb,
- podatke o solventnosti vseh bank, kjer ima odprte svoj poslovne račune, ali drugo
enakovredno dokazilo, ki ne smejo biti starejši od trideset (30) dni pred rokom oddaje
ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika
zahteva poročilo pooblaščenega revizorja o pravočasno poravnanih obveznostih do svojih
dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

(v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega
soponudnika posebej ter priložiti finančna dokazila;
v primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo predložiti tudi za vsakega
podizvajalca posebej, za podizvajalce finančna dokazila niso potrebna)
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6.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in drugih pogojev za
prevoze skupin otrok

Ponudnik:

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje in
zahteve Zakona o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 56/08-UPB, 57/08-ZLDUVCP,
73/08-odl. US, 58/09, Zakona o prevozih v cestnem prometu (Ur.l,RS, št. 26/2005-UPB3,
131/2006-ZPCP-2 (5/2007 popr.)), Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se
prevažajo skupine otrok (Ur.l. RS ,št. 23/09), Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih
pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje
(Ur.l. RSšt. 63/02, 131/06, 5/07).

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

(v primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega
soponudnika posebej;
v primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno izjavo predložiti tudi za vsakega
podizvajalca posebej)
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7.

Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti – nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Garancija št.:

V skladu s Pogodbo št. __________, za Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na
območju občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013, z dne ______,
sklenjeno med Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal (to je upravičencem te
garancije) in izvajalcem _____________________ v vrednosti = __________ EUR, je
izvajalec dolžan opraviti javno naročilo, ki se nanaša:
- Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Kanal ob Soči v
šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013, Sklop št. ______
v skupni vrednosti = _______________________EUR
(z besedo: ________________________________), v roku določenem s citirno pogodbo,
to je od sklenitve pogodbe do ________________ in v skladu s časovnim načrtom, ki ga
zahteva naročnik, skladno z zahtevami naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in roku
opredeljenem v citrirani pogodbi.
Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno, brezpogojno in na prvi
poziv obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega pisnega zahtevka plačali
_______________ EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v
dogovorjenem obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenim v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena
gradnja tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec odstopi
od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.:______________
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do vključno 30 dni dalj, kot je v pogodbi določen rok za
izvedbo naročila, to je do vključno 30.07.2013.
Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično
ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko upravičenec te garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno
dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
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Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje pristojno stvarno in krajevno pristojno
sodišče po pravu Republike Slovenije.
Banka
(žig in podpis)

Ponudnik mora parafirati vzorec bančne garancije in ga predložiti ponudbi.
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8.

Menična izjava izdajatelja menice
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
za sklop št.: ________

PONUDNIK

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega
naročila storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za Opravljanje
prevozov šoloobveznih otrok na območju občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012
in 2012/2013, Sklop št. ________, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. objave
JN____/2011 dne __________, izročamo naročniku Občini Kanal ob Soči, Trg svobode
23, 5213 Kanal, 1 (eno) menico v višini = _______________ EUR (z besedo: _________
EUR), za zavarovanje za resnost ponudbe.
Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:
priimek in ime___________________kot__________________podpis_______________
priimek in ime___________________kot__________________podpis_______________
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo
ponudb ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopil k podpisu pogodbe ali v
primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne bi izročili bančne garancije za zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.
Menica se lahko uporabi do vključno ______________.
Menica je plačljiva pri banki ____________________________, ki vodi transakcijski
račun številka _____________.
Priloga: menica

Kraj:
Datum:
žig
Podpis izdajatelja menice

Menična izjava z menico mora biti predložena za vsak sklop posebej.
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9.

Seznam vozil in voznikov

Ponudnik

Prevoze, ki so predmet tega javnega naročila bomo izvajali z naslednjimi vozili:
Zap. registrske številke vozil
št. sedežev
letnik izdelave
št.

in vključili naslednje voznike:
Zap. Ime in priimek voznika
št.

leta
veljavnosti
vozniškega dovoljenja za
vožnjo motornih vozil
ustrezne kategorije

leta
neprekinjene
poklicne
vožnje
motornih vozil ustrezne
kategorije

S sprejemanjem pogojev te razpisne dokumentacije tudi potrjujemo, da bodo ob izvajanju
javnega naročila vsa vozila in vozniki izpolnjevali zakonsko določene pogoje za prevoz
skupin otrok. Vozniki morajo imeti pridobljeno in veljavno Nacionalno poklicno
kvalifikacijo, oziroma po 10/09-2008 pridobljeno Temeljno poklicno kvalifikacijo.
Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

Ponudbi mora biti priložen
podizvajalca/soizvajalca.

seznam

tako

za

izvajalca

kot

tudi
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10.

Izjava ponudnika o izpolnjevanju obveznih ponudbenih pogojev

Ponudnik

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo obvezne
ponudbene pogoje:
-

da razpolagamo sami oziroma skupaj s svojimi podizvajalci oz. soizvajalci, z
zadostnim številom ustreznih vozil, glede na potrebe sklopa razpisa na katerega se
prijavljamo,

-

da zagotavljamo, da bomo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika vedno
zagotovili nadomestno vozilo in/ali voznika na način, ki ne bo imel vpliva na
predvideni termin in/ali kakovost opravljanja storitve prevoza potnikov,

-

da bomo na naročene prevoze razporejal urejena in čista vozila z urejenimi vozniki
(srajca, dolge hlače, urejena frizura, brki, oziroma brada, itd.),

-

da bodo vozniki opremljeni z mobilnim telefonom in da bo izvajalec naročniku
posredoval telefonsko številko, na katero je voznik dosegljiv v času izvajanja
prevoza.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________
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11.

Izjava ponudnika o fiksnosti cen in roku plačila

Ponudnik

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudbena cena za čas
trajanja pogodbe, t.j. od 01.09.2011 do 30.06.2013 fiksna in izražena v evrih.
Pri sestavi ponudbene cene smo upoštevali vse vsebine, zajete v razpisni dokumentaciji
in njenimi prilogami tako, da so v enotnih cenah zajeti vsi pričakovani stroški za izvedbo
dogovorjenih storitev, predvidenih z razpisno dokumentacijo.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavljamo, da plačilni rok ne bo krajši od
trideset (30) dni od dneva prejema računa, ki se izstavi enkrat mesečno do 10. v mesecu
za pretekli mesec.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________
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12.

Referenčno potrdilo

Naziv naročnika, kateremu je ponudnik opravil ali opravlja storitev prevoza potnikov:
_______________________
naslov
_______________________

Na prošnjo ponudnika ___________________________ za prijavo na javni razpis za
oddajo javnega naročila storitve po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi:
Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskem
letu 2011/2012 in 2012/2013 izdajamo naslednje
REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je ponudnik _______________________ (naziv in naslov ponudnika), v
šolskem letu ____________ in sicer od ___________(datum začetka) do
_____________(datum zaključka) za naše potrebe izvajal prevoze oseb v cestnem
prometu in sicer:
- redne dnevne prevoze šolskih otrok,
na podlagi sklenjene pogodbe številka _______________ v vrednosti ____________
EUR brez DDV.

Izjavljamo, da je ponudnik v času izvajanja prevozov oseb (opomba: ustrezno obkrožite)
- v celoti upošteval naše zahteve in potrebe v skladu z naročilom oziroma pogodbo,
- ni v celoti upošteval naših zahtev in potreb z naročilom oziroma pogodbo.
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del: podatki o relaciji, dnevno število prevoženih
kilometrov):

Naše mnenje o izvršenem delu (opomba: mnenje je obvezno):

V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je:
kontaktna oseba
telefon
e-pošta
Potrdilo se lahko uporablja izključno samo za potrebo prijave v zgoraj navedenem
postopku oddaje javnega naročila storitev.
Kraj:
Datum:

Podpis odgovorne osebe
žig
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13.

Izjava ponudnika o strinjanju s pogoji, navedenimi v vzorcu
pogodbe

Ponudnik

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji
navedenimi v vzorcu pogodbe, ki je priloga te razpisne dokumentacije.
V primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem razpisu,
bomo v roku osem (8) dni po pisnem pozivu podpisali pogodbo, ki se v bistvenih
elementih ne bo razlikovala od zgoraj navedenega vzorca pogodbe.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________
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14. Vzorec pogodbe
Pogodbeni stranki
OBČINA KANAL OB SOČI, ki jo zastopa Andrej Maffi, župan
(v nadaljevanju: naročnik),
matična številka: 5881820
ID za DDV: SI 88524671

in

__________________________________, ki jo zastopa_______________________
(v nadaljevanju: izvajalec),
matična številka: ______________
ID za DDV:
______________
transakcijski račun: ______________

sklepata naslednjo
POGODBO za
Opravljanje prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v
šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11) izvedel javni razpis za
oddajo javnega naročila storitve po odprtem postopku: Opravljanje prevozov šoloobveznih
otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil št. objave JN______/2011 dne ________ in v katerem
je na podlagi odločitve z Obvestilom o oddaji javnega naročila številka ______ z dne _________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za Sklop št.
___________________.
II.PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je izvajanje posebnih linijskih prevozov šoloobveznih otrok (v
nadaljevanju: prevozi) vsak dan v času šolskega pouka od ponedeljka do petka od
01.09.2011 do 30.06.2013 na relaciji in po voznem redu, ki sta priloga pogodbe.
V kolikor se spremenijo potrebe osnovnih šol, si naročnik pridržuje pravico do spremembe
voznih redov, o čemer obvesti izvajalca.
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3. člen
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.

III. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

4. člen
Naročnik se obvezuje:
- da ne bo spreminjal osnovnih pogojev javnega naročila na podlagi katerega je bila
izvajalcu priznana sposobnost,
- da bo zagotovil izvajalcu vse potrebne podatke, da bo le-ta lahko nemoteno opravil
storitve za katere se sklepa ta pogodba.

IV. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
5. člen
Izvajalec je dolžan opravljati storitve po dogovorjenemu urniku.
6. člen
Izvajalec prevozov je odgovoren za tehnično brezhibnost vozila, za varno, kvalitetno in
vestno opravljanje prevozov.
Izvajalec prevozov se obvezuje, da bo prevoze opravljal s čistimi, urejenimi in redno
vzdrževanimi vozili z urejenim voznikom (srajca, dolge hlače, urejena frizura, brki,
oziroma brada, itd.), ki bo imel mobilni telefon, katerega številko bo prevoznik sporočil
naročniku.
Prevoze bo opravljal z vozilom _______________________.
V primeru okvare vozila se izvajalec prevozov obveže zagotoviti nemoteno opravljanje
storitev v enakem obsegu in kvaliteti.
7. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo spoštoval vse obrazce z izjavami, ki so bili sestavni del
razpisne dokumentacije in sestavni del izvajalčeve ponudbe dane na javni razpis.
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo prevoz opravljal skladno z zakonskimi določili, ki urejajo
prevoz oseb v notranjem cestnem prometu.
Izvajalec je dolžan zavarovati učence proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le-ti utrpeli v
primeru prometne nesreče. Izvajalec v celoti odgovarja za varnost učencev med
prevozom v šolo in iz šole.
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo prevoze opravljal vse dni pouka po šolskem koledarju za
šolsko leto 2011/2012 in 2012/2013.
Izvajalec se ne obvezuje opravljati prevoza šoloobveznih otrok ob dnevih, ko zaradi
vremenskih in drugih razmer cestišče ni prevozno, oziroma bi z izvršitvijo prevoza ogrožal
zdravje in življenje otrok.
41

10. člen
Izvajalec je dolžan naročnika obveščati o spremembi dejstev na podlagi katerih mu je
naročnik priznal sposobnost za sodelovanje v postopku javnega naročila, in sicer:
- Dovoljenje za opravljanje dejavnosti, katere predmet je razpis (registracija podjetja ali
redni izpis iz sodnega registra, priglasitveni list),
- Licenca za opravljanje prevozov v cestnem prometu,
- ter ostala dokazila zahtevana v razpisni dokumentaciji.
V. VREDNOST POGODBE IN PLAČILNI POGOJI
11. člen
Dnevna cena prevoza za šolsko leto 2011/2012 in 2012/2013 je fiksna.
v€
Dnevna cena za sklop št.: _____
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena z DDV x360 dni)
Okvirna letna vednost te pogodbe znaša ______________ EUR
z besedami

/100 EUR

Pri oblikovanju dnevne cene mora ponudnik upoštevati vse stroške (trošarine, takse,
prevoz, zavarovanje, parkirnine, cestnine, gorivo….), ki jih bo imel z izvedbo javnega
naročila, pri tem pa se šteje, da v celoti pozna predmet pogodbe.
Popusti, navedeni v ponudbenem predračunu, se bodo upoštevali pri vseh posebnih
linijskih prevozih.
12. člen
Višina popusta, določena v 11.členu te pogodbe, ostaja nespremenjena v času veljavnosti
te pogodbe.
13. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavil račun za opravljene
prevoze izstavil račun najkasneje do 10. v tekočem mesecu za dejansko opravljene
prevoze v preteklem mesecu.
14. člen
Rok plačila računa je 30 dni od dneva prejetja na TRR:
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____________________________ pri banki _____________.
15. člen
V primeru utemeljenih pisnih pritožb staršev ali šole v zvezi z opravljanjem storitev se
izvajalcu ne prizna plačilo storitve za dan, na katerega se pritožba nanaša.
16. člen
Če izvajalec prevozov iz 2. člena po svoji krivdi ne opravi, ima Občina Kanal ob Soči
pravico zaračunati prevozniku pogodbeno kazen v višini dvojne vrednosti za vsako
neopravljeno relacijo.
17. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico
obračunati zamudne obresti skladno z zakonom.
18. člen
Naročnik bo v primeru dodatne storitve, ki predstavlja ponovitev podobne storitve kot so
zajete v prvotnem naročilu, pod pogojem, da se oddajajo istemu izvajalcu, kateremu je
naročnik oddal prvotno naročilo, če so te storitve v skladu s prvotnim naročilom, oddanim
na podlagi odprtega postopka, s ponudnikom, ki bo izbran na tem javnem razpisu, izvedel
postopek s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili Zakona o javnem
naročanju.

VI. FINANČNA ZAVAROVANJA
19. člen
Izvajalec se obveže, da bo v desetih (10) dneh po podpisu pogodbe naročniku predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe v višini
__________€ (5% okvirne dvoletne vrednosti z DDV).
Bančna garancija mora veljati najkasneje do 30.07.2013.
V primeru, da izvajalec v desetih dneh po podpisu te pogodbe ne predloži bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz pogodbe, se šteje ta pogodba za
razvezan brez posebnega postopka, naročnik pa unovči bančno garancijo za resnost
ponudbe.
V primeru, da naročnik unovči bančno garancijo v vrednosti manjši od ___________ €
(5% okvirne dvoletne vrednosti z DDV), se zavarovanje znižuje za vsak, po tej bančni
garanciji unovčeni znesek.

VII. PODIZVAJALCI
20. člen
Izvajalec nastopa z naslednjimi podizvajalci:
- ________________________________,
- ________________________________.
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Sestavni del pogodbe je obrazec: podatki o podizvajalcu, iz katerih je razvidno:
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR),
- vrsta storitve, ki jo bo izvedel podizvajalec (relacija),
- količina in vrednost te storitve (dnevna cena s popustom z in brez DDV).
Izvajalec mora pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri izvedbi predmeta te
pogodbe naročniku izročiti pooblastilo, da na podlagi izstavljenega računa neposredno
izvaja plačila podizvajalcem. Pooblastilo je sestavni del pogodbe.
Sestavni del pogodbe je soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.
Zahtevane dokumente iz tega člena mora izvajalec predložiti za vse podizvajalce, s
katerimi bo izvedel predmet te pogodbe.
21. člen
Podatki iz 19. člena pogodbe so, v skladu z določili ZJN-2C obvezna sestavina pogodbe o
izvedbi javnega naročila.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z določili ZJN-2C obvezna.
22. člen
V primeru, da izvajalec po sklenitvi pogodbe želi zamenjati podizvajalca, mora izvajalec
pridobiti predhodno soglasje naročnika.
23. člen
Po pridobitvi soglasja iz 21.člena mora ponudnik v 5 dneh po spremembi podizvajalca
predložiti naročniku:
- obrazec: podatki o podizvajalcu,
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo, da na podlagi izstavljenega računa neposredno izvaja plačila novemu
podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

VIII. ODSTOP OD POGODBE
24. člen
Pogodbo lahko pisno odpove vsaka pogodbena stranka, če za to nastanejo upravičeni
razlogi. Odpovedni rok je šestdeset dni. Izvajalec je dolžan opravljati prevoze do izteka
odpovednega roka.
25. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe:
- če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev na podlagi katerih mu je bila priznana sposobnost,
- prenehanje poslovanja izvajalca,
- neustrezno izpolnjevanje določil te pogodbe,
- če izvajalec večkrat ne opravlja storitve kot je bilo dogovorjeno – določeno v tej pogodbi.
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Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v
roku šestdeset dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru prve in druge alinee prvega
odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno
obvestiti naročnika, in sicer najmanj šestdeset dni pred prekinitvijo.

IX. TRAJANJE POGODBE
26. člen
Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa zakonitih zastopnikov obeh strank, sklenjena je
za določen čas in se začne izvajati z 01.09.2011 do 30.06.2013.
X. REŠEVANJE SPOROV
27. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno
pristojno sodišče.

XI. DRUGE DOLOČBE
28. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega 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 ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe
iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
29. člen
Vsaka stranka pogodbe lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe,
ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.
30. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, ki ima vsak značaj izvirnika, od katerih
vsaka od strank prejme po dva (2) izvoda.
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31. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljata razpisna
dokumentacija naročnika in prijava izvajalca v postopku javnega razpisa za oddajo
naročila storitev po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, na podlagi katerega
mu je bila priznana sposobnost ter Obligacijskega zakonika.

Št.:____________
Datum:_________

IZVAJALEC

NAROČNIK
Občina Kanal ob Soči
ŽUPAN
Andrej Maffi

Priloge:
- ponudba izvajalca št.: _________ z dne ___________,
- ponudbeni predračun št.: ___________ z dne _________,
- seznam vozil in voznikov,
- relacije in vozni red,
- podatki o podizvajalcu,
- pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu,
- soglasje podizvajalca o poravnavanju podizvajalčeve terjatve do izvajalca.
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15.

Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisa

Ponudnik

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo
vključno z vsebino in zahtevami iz pogodbe,
- smo v celoti seznanjeni z obsegom, relacijo prevoza in zahtevnostjo javnega
naročila,
- sprejemamo pogoje razpisa,
- nismo podali neresničnih in zavajajočih podatkov,
- prevzemamo vso odgovornost za verodostojnost kopij dokumentov – prilog k tej
ponudbi,
- smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev,
- bomo predmet naročila izvajali s strokovno usposobljenimi delavci,
- smo sposobni izvesti celoten obseg predmeta naročila,
- bomo vse podatke hranili kot poslovno skrivnost.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________
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16.

Ponudbeni predračun

Ponudbene cene morajo biti fiksne za celotno trajanje pogodbe.
Pri oblikovanju dnevne cene mora ponudnik upoštevati vse stroške (trošarine, takse,
prevoz, zavarovanje, parkirnine, cestnine, gorivo….), ki jih bo imel z izvedbo javnega
naročila, pri tem pa se šteje, da v celoti pozna razpisno dokumentacijo.
Ponudnik mora v predračunu navesti:
- dnevno ceno,
- popust,
- dnevno ceno skupaj s popustom,
- letno ceno (dnevna cena s popustom x 360 dni),
- DDV,
- letna cena skupaj z DDV.
Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v skupni končni
ceni, se ne bodo upoštevali.
Popusti, navedeni v ponudbenem predračunu, se bodo upoštevali pri vseh posebnih
linijskih prevozih.
Pravilno izpolnjen ponudbeni predračun za posamezni sklop mora ponudnik natisniti ter
potrditi s podpisom in žigom. Ponudbeni predračun je sestavni del ponudbe.

16.1

Ponudbeni predračun za sklop št.1: Deskle
v€

Dnevna cena za sklop št.: 1
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena x360 dni)
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16.2

Ponudbeni predračun za sklop št.2: Kal nad Kanalom
v€

Dnevna cena za sklop št.: 2
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena x360 dni)
16.3

Ponudbeni predračun za sklop št.3: Britof
v€

Dnevna cena za sklop št.: 3
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena x360 dni)
16.4

Ponudbeni predračun za sklop št.4: Kambreško
v€

Dnevna cena za sklop št.: 4
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena x360 dni)
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16.5 Ponudbeni predračun za sklop št.5: Doblar
v€
Dnevna cena za sklop št.: 5
Popust ___ %
Dnevna cena skupaj s popustom
DDV 8.5%
Dnevna cena skupaj z DDV
okvirna dvoletna vrednost skupaj z DDV
(dnevna cena x360 dni)

Kraj in datum: ______________________

Žig in podpis ponudnika:
____________________________
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17.

Podatki o podizvajalcu
PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv oz. ime
podizvajalca:

Naslov podizvajalca:
Ulica
Kraj
Občina
Matična številka:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun št.:
Pri banki:
Odgovorna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Kontaktna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Faks
Oddana dela podizvajalcu
vrsta oddanih del (relacija)
količina oddane storitve
vrednost
oddane
storitve
(dnevna cena s popustom)
brez DDV
DDV
vrednost
oddane
storitve
(dnevna cena s popustom) z
DDV
Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega podizvajalca.

Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:

Datum: ___________________

Žig in podpis podizvajalca:
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18.

Obrazec
pooblastila
podizvajalcem

za

izvajanje

neposrednih

plačil

POOBLASTITELJ:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)

ki ga zastopa:
________________________________________________________________

POOBLAŠČA:
Občino Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal,
ki ga zastopa: župan Andrej Maffi,
da v skladu z 71.členom ZJN-2C o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju
ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju izvede plačilo za izvedeno delo
podizvajalca neposredno podizvajalcu _______________________________ (naziv,
polni naslov), na njegov TRR.

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, je potrebno pooblastilo
predložiti za vsakega podizvajalca.
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19.

Soglasje podizvajalca za izvajanje neposrednih plačil

Podizvajalec

Na podlagi 71.člena ZJN-2C dajemo pod kazensko in materialno odgovornostjo

nepreklicno soglasje,
na podlagi katerega bo naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, v
primeru, da bo izvajalec ___________________ (naziv in polni naslov) izbran kot
najugodnejši ponudnik v postopku _____________ in bo pod pogoji tega razpisa z
naročnikom sklenil pogodbo, namesto izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do
izvajalca višini, razvidni iz obrazca Podatki o podizvajalcu (Priloga 17).

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, je potrebno pooblastilo
predložiti za vsakega podizvajalca.
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20.

Podatki o posameznem soizvajalcu v primeru skupne ponudbe
PODATKI O SOIZVAJALCU

Naziv oz. ime
soizvajalca:

Naslov soizvajalca:
Ulica
Kraj
Občina
Matična številka:
Identifikacijska številka:
Transakcijski račun št.:
Pri banki:
Odgovorna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Kontaktna oseba:
Ime in priimek
Funkcija
Telefon
Faks

Obrazec je potrebno izpolniti za vsakega soizvajalca.

Datum: ___________________

Žig in podpis ponudnika:
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21.

Dogovor o skupnem nastopanju

DOGOVOR O SKUPNEM NASTOPANJU S PODIZVAJALCI
Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalci pri izvedbi javnega naročila »Opravljanje
prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012
in 2012/2013« mora vsebovati zlasti:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna števika in
transakcijski račun),
- podatke o poizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost
del, ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh, del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu
izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca)
podizvajalcu.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
ponudnika in podizvajalcev.

DOGOVOR O SKUPNEM NASTOPANJU S PARTNERJI
Pogodba ali dogovor o poslovnem sodelovanju o skupni izvedbi naročila »Opravljanje
prevozov šoloobveznih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012
in 2012/2013« mora vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega
partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupini.
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22.

Obrazec pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb
POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:
______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa:
________________________________________________________________

POOBLAŠČA:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
_______________________________________________________________________
(razmerje do ponudnika)

-

-

da zastopa ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in daje pripombe k delu strokovne
komisije, k poteku javnega razpisa ali k vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o
javnem odpiranju ponudb ter
da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb po javnem razpisu za oddajo javnega
naročila št. javnega naročila JN_______/2011, dne ________, "Opravljanje prevozov
šoloobveznih otrok na območju Občine Kanal ob Soči v šolskem letu 2011/2012 in
2012/2013".

Datum:

Žig in podpis ponudnika:

_______________

____________________
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