Naročnik

SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Predmet javnega naročila:
» Prilagojeni prevoz težko gibalno oviranega dijaka«

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: zbiranje ponudb (evidenčni postopek)

Ivančna Gorica, 11. 7. 2016
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Naročnik:
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica
Številka: JN 2/2016
Datum: 11. 7. 2016

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe,
2. Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe,
3. Ponudbena dokumentacija,
4. Vzorec pogodbe.

Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.
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Naročnik:
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica
Številka: JN 2/2016
Datum: 11. 7. 2016

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica je na spletni strani šole, objavila
obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku zbiranja ponudb v skladu s
21. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) za
»P r i l a g o j e n i p revozi težko gibalno oviranega dijaka« za šolsko leto 2016/2017, in sicer
od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.

S tem povabilom vas vabimo, da predložite vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z
Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Vesna Zaletelj.
Telefon: 01/ 7878-560
Faks: 01/ 7878-560
e-pošta: vesna.erjavec1@guest.arnes.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 4. 8. 2016 do 9. ure.
Javnega odpiranja ponudb ne bo.
Odgovorna oseba s strani naročnika je ravnatelj Milan Jevnikar.

Ravnatelj:
Milan Jevnikar, prof.
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Predmet javnega naročila
Predmet javnega naročila je izbira izvajalca storitev prilagojenega prevoza težko gibalno
oviranega dijaka. Javno naročilo se oddaja za obdobje od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.
Javno naročilo je prevoz osebe s posebnimi potrebami (težje telesno prizadete osebe), ki
zaradi svojih posebnih potreb potrebujejo posebno obravnavo in fizično pomoč.
Prevozi se opravijo s prilagojenim vozilom, ki omogoča dostop v vozilo z invalidskim
vozičkom.
2. Relacija in čas izvajanja prevozov
Ponudnik mora zagotavljati prevoz za vsaj eno osebo, vse delovni dni, po šolskem urniku in v
skladu s prisotnostjo dijaka v šoli, na relaciji Udje 9, Grosuplje – SŠ Ivančna Gorica, Cesta
občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica – Udje 9, Grosuplje v obe smeri (skupaj cca 50
prevoženih kilometrov na relaciji v obe smeri).
Praviloma je prevoz na relaciji Udje 9, Grosuplje – SŠ Ivančna Gorica med 6. in 8 uro zjutraj.
Povratna vožnja v obratni smeri med 13.30 in 16 uro.
Ponudnik mora zagotoviti tudi prevoz v druge kraje po Sloveniji v skladu z organizacijo
izbirnih vsebin, ki jih pripravi šola, po ceni, ki jo poda za dnevni prevoz in dejansko
prevoženih kilometrih.
Konkretni čas izvedbe se podrobno določi s šolskim urnikom pred začetkom izvajanja
prevozov. V primeru organizacijskih sprememb pri naročniku, se ure prevoza ustrezno
prilagodijo.
Izvajalec storitev na dogovorjenem mestu in ob dogovorjenem času pobere otroka in izvrši
prevoz do določene lokacije. Na zbirnem mestu otroka odda oziroma prevzame določena
odrasla oseba.
Izvajalec lahko naročniku predlaga tudi ustreznejši način izvedbe storitve, če je ta za naročnika
sprejemljiv, kar ta potrdi ob vsakokratnem konkretnem naročilu.
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo po potrebi spremeni ali od izvajalca zahteva, da
zagotovi prevoze tudi iz druge lokacije.

3.Pogoji za opravljanje storitve
Na javni razpis za prevoz težko gibalno oviranega dijaka (Anamarija Virant, Udje 9, 1290
Grosuplje) za šolsko leto 2016/2017 se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba
opravlja dejavnost prevoza, in ki predloži:
 ustrezno potrjene listine o izvajanju pogojev za opravljanje prilagojenega prevoza
(licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje
drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza),
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 potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko
gibalno oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska
številka vozila,
 potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavna registracija,
 opisni prikaz relacije z natančnimi, preverljivimi (preko svetovnega spleta) ter najbolj
racionalnimi števili kilometrov od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj
do kraja prebivališča dijaka,
 ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na
dan z DDV-jem in ceno prevoza na mesec z DDV-jem glede na posamezne šolske dni
v skladu s šolskim koledarjem za šolsko leto 2016/2017,
 urnik voženj prilagojenega prevoza.
Naročnik bo ugotavljal sposobnost vseh ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
a) Poklicna sposobnost
1. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazilo: Izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5)
2. Ponudnik mora imeti veljavno licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu.
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje skladno z določili Zakona o prevozih v cestnem prometu
(ZPCP-2-UPB7) - (Uradni list RS 6/2016), vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi pa
morajo izpolnjevati pogoje, ki jih določa Zakon o motornih vozilih (ZMV Uradni list RS
106/2010, 23/2015). Ponudnik mora izpolnjevati tudi vse druge pogoje, ki izhajajo iz
podzakonskih predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi otrok v
cestnem prometu in njihovimi vsakokratnimi spremembami in dopolnitvami.
Dokazilo: Izpolnjen in žigosan obrazec: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5) in licenco
za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje drugih
prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza
b) Tehnična sposobnost
3. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi, transportnimi in kadrovskimi kapacitetami, da bo
lahko izvedel naročilo skladno z določili razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora imeti za izvajanje dejavnosti zagotovljeno vsaj eno prilagojeno vozilo. To
vozilo bo moralo biti v terminih za izvrševanje naročila na razpolago za nemoteno izvedbo
naročila. Ponudnik mora v primeru tehničnih ali drugih razlogov zagotoviti ustrezno
nadomestno vozilo, tako, da bo lahko nemoteno opravil storitev.
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Prevozi se opravljajo za enega težko gibalno oviranega dijaka, ki vključen v izobraževanje v
SŠ Ivančna Gorica.
Ker je v prevoz vključen dijak na invalidskem vozičku, morajo biti vozila za prevoz prilagojena
tako, da je možnost dostopa v vozilo z vozički (vstopne rampe). Vstopne rampe morajo biti
tehnično ustrezne (praviloma kovinske) in izvedene tako, da se pred nalaganjem ustrezno
fiksirajo na vozilo.
Vozila morajo biti opremljena z napravami za varno pritrditev vozičkov.
Izvajalec mora zagotoviti ustrezno prilagojeno vozilo z voznikom in glede na konkretne potrebe
tudi s sovoznikom.
Izbrani izvajalec bo moral na zahtevo naročnika posredovati podatke o voznikih. Vozniki
morajo izpolnjevati vse pogoje za izvajanje prevozov v cestnem prometu. Izvajalec mora
zagotoviti, da bodo prevoze opravljali vozniki, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in bodo
psihofizično sposobni zagotoviti varno in nemoteno izvedbo posameznega prevoza, ter so
sposobni zagotoviti ustrezno komunikacijo z mladostniki in imajo primeren odnos do dijaka s
posebnimi potrebami.

Prilagojeno prevozno sredstvo mora poleg zahtev, opredeljenih v veljavnih predpisih, imeti še:
-

dvižno ploščad ali teleskopsko rampo za vstop in izstop oseb na invalidskem vozičku
in
alu talno letev za vpenjanje varnostnih pasov za fiksacijo invalidskega vozička.

V primeru, da naročnik ugotovi, da izbrani prevoznik ne zagotavlja prevoza z ustreznimi
prevoznimi sredstvi, izvajalcu odpove pogodbo.
Vozila za prevoz gibalno oviranega in dijaka morajo biti ustrezno tehnično opremljena,
kot to izhaja iz zahtev naročnika. Ustreznost vozil bo moral izvajalec zagotavljati ves čas
veljavnosti pogodbe in opravljanja storitev.
Ponudnik mora na naročnikov poziv na sedežu naročnika omogočiti predhoden ogled vozila, s
katerim namerava opravljati prevoze. V primeru, da vozilo ne ustreza pogojem določenimi s
predpisi in opredeljenimi v razpisni dokumentaciji, se ponudnik izloči iz postopka oddaje
javnega naročila.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-5) s priloženo fotokopijo prometnega
dovoljenja vozila, s katerimi se bo vršilo prevoze, potrdilo (homologacija), da poseduje
vozilo, ki je prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb in fotografijo vozila

4.Cena in vrednost ponudbe
Ponudnik mora v ponudbi in obrazcu predračuna izpolniti vse zahtevane podatke, in sicer
ceno prevoza na kilometer brez in z vključenim DDV in ceno prevoza na dan brez in z
vključenim DDV.
Vrednost ponudbe je razvidna iz ponudbenega predračuna, ki je sestavni del ponudbe.
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Končna cena mora vsebovati vse stroške, rabate, popuste in DDV.
Cena ne sme presegati 1,30 EUR/km, pri čemer cena vsebuje vse stroške prevoza (cestnine,
vinjeta…) in je vezana na sklep ministrice.
Okvirna pogodbena vrednost je določena glede na predvideni obseg storitev. Naročnik ni v
ničemer zavezan glede doseganja okvirne pogodbene vrednosti.
Naročnik za obračun priznava dejansko prevožene kilometre od naslova naročnika do končne
lokacije in nazaj. Naročnik za obračun ne bo priznaval razdalje od bivališča oz. sedeža
izvajalca do izhodiščne točke (startne lokacije prevoza).
Naročnik bo po potrebi preveril dejansko število kilometrov na posamezni relaciji.
V primeru, da naročnik ugotovi, da je izvajalec podal preveliko število prevoženih
kilometrov na posamezni relaciji, se takšna kršitev šteje za težjo kršitev pogodbenih
obveznosti zaradi katere naročnik lahko odstopi od pogodbe.
Cena v času trajanja javnega naročila je fiksna (šolsko leto 2016/2017).
Mesečna vrednost za fakturiranje na posamezni relaciji se določi glede na število prevoženih
kilometrov. Izvajalec bo moral računu priložiti poročilo o izvedbi prevozov (obrazec bo
naročnik posredoval izbranim ponudnikom ob sklenitvi pogodbe) iz katerega je razviden
datum opravljanja prevoza in število prevoženih kilometrov za vsako izvedbo prevoza.
Izpolnjen obrazec bo obvezna priloga računa.
6. Merilo za izbor
Naročnik bo sklenil pogodbo s prevoznikom, ki bo ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne
dokumentacije podal najugodnejšo ponudbo. Najugodnejši je tisti ponudnik, ki izpolnjuje
pogoje za prevoz dijakov, in čigar ponudba cene prevoza na kilometer z DDV ja najnižja, ob
tem pa se upošteva najbolj racionalna relacija.
7. Ostalo
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku.
Zainteresirani ponudniki smejo zahtevati dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji. Svoja
vprašanja morajo postaviti na e-pošto kontaktne osebe naročnika. Naročnik bo odgovoril na
vsa vprašanja, ki jih bo prejel do vključno 22. 7. 2016 do 13:00 ure. Odgovore na vprašanja
ponudnikov bo naročnik objavil do 26. 7. 2016 do 15:00 ure.
Naročnik dodatnih informacij osebno ali po telefonu ne bo nudil. Naročnik ne bo organiziral
sestanka s ponudniki.

Ponudniki morajo ponudbe oddati v zaprti ovojnici z oznako "NE ODPIRAJ JAVNI
RAZPIS – »Prilagojeni prevoz težko gibalno oviranega dijaka«
Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen točen naslov pošiljatelja.
Ponudbe je potrebno predložiti na naslov:
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Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3
1295 IVANČNA GORICA
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v upravo Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna
gorica , Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, najkasneje do 4. 8. 2016 do 9. ure
in bodo pravilno označene.
Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve v celoti.

Ponudba mora biti veljavna najmanj do vključno 24. 6. 2017.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo po dokončanem postopku izbire.
Pogodba se bo sklepala za obdobje od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.
V primeru, da izbrani ponudnik ne bo podpisal in vrnil pogodbe na naročnikov naslov v roku
3 dni od njenega prejema, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3, kadarkoli prekine postopek javnega
naročanja ali zavrne vse ponudbe in začne nov postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik potencialnim ponudnikom oziroma ponudnikom ne povrne stroškov, ki so jih imeli
v zvezi s pripravo ponudb ali sodelovanjem v postopku oddaje javnega naročila, oziroma
odškodninsko ne odgovarja zaradi prekinitve postopka, zavrnitve ponudb ali ne sklenitve
pogodbe.
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Naročnik
SREDNJA ŠOLA JOSIPA JURČIČA IVANČNA GORICA
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica

1.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

»Prevoz težko gibalno oviranega dijaka«

OBR-3
9

Ponudnik
_____________________
_____________________
_____________________
Naročnik
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica

PONUDBA
1. Opis predmeta naročila:
Storitve rednega prevoza težko gibalno oviranega dijaka za šolsko leto 2016/2017
2. Relacija:
Dnevni prevoz: Udje 9, Grosuplje – Cesta občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica – Udje 9,
Grosuplje
Predvideno število kilometrov na navedeni relaciji:_____________ kilometrov
Opisni prikaz relacije od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj do kraja prebivališča
dijaka:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

3. Predviden čas trajanja pogodbe
Od 1. 9. 2016 do 24. 6. 2017.
4. Podatki o ponudniku
Naziv oziroma ime ponudnika
Naslov
Zakoniti zastopnik
ID za DDV
Številka transakcijskega računa
Matična številka
Kontaktna oseba ponudnika
Elektronska pošta in telefon kontaktne
osebe
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Žig in podpis odgovorne osebe:

Kraj in datum:
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OBR-4
………………………………
(ponudnik)
Naročnik:

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3
1295 Ivančna Gorica
PREDRAČUN : Dnevni prevozi

Na osnovi razpisane dokumentacije za redni prevoz težko gibalno oviranega dijaka v SŠ
Ivančna Gorica, dajemo predračun:
A. Cena prevoza za kilometer, na relaciji Udje 9, Grosuplje – Cesta občine Hirschaid 3,
Ivančna Gorica- Udje 9, Grosuplje za 1 osebo znaša:
______________________ EUR brez DDV/kilometer
______________________ EUR z DDV/kilometer
B. Cena prevoza na dan, na relaciji Udje 9, Grosuplje – Cesta občine Hirschaid 3, Ivančna
Gorica- Udje 9, Grosuplje za 1 osebo znaša (B=število kilometrov*A)
__________(Število kilometrov) *___________cena/kilometer
=______________________ EUR brez DDV/delovni dan
__________(Število kilometrov) *___________cena/kilometer
=______________________ EUR z DDV/delovni dan
C. Skupaj cena za 1 mesec znaša (C= 22 delovnih dni*B)
______________________ EUR brez DDV/mesec
______________________ EUR z DDV/mesec
D. Skupaj ponudbena cena za 190 dni znaša (D= 190 delovnih dni*B)
______________________ EUR brez DDV
______________________ EUR z DDV

Žig in podpis odgovorne osebe

Kraj in datum:

11

OBR-5
Ponudnik
_____________________
_____________________
_____________________
Naročnik
Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica
Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:

1. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
Ustrezno izpolnite in označite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava
__________________ številka ___________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
_____________________
pridobili
ustrezno
dovoljenje,
številka
__________________ izdano pri ________ dne _______________ in smo člani
naslednje organizacije: ___________________________________ (vpisani le v
primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa v Poslovni register Slovenije.
2. Da imamo kot ponudnik veljavne licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu. In
da vozila s katerimi se bodo opravljali prevozi izpolnjujejo pogoje, ki jih določa Zakon o
motornih vozilih, ter da kot ponudnik izpolnjujemo vse druge pogoje, ki izhajajo iz
podzakonskih predpisov in morebitnih drugih aktov s katerimi se urejajo prevozi otrok v
cestnem prometu.
3. Da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi, prevoznimi in kadrovskimi kapacitetami, da
bo lahko izvedel naročilo skladno z določili razpisne dokumentacije.
Za izvedbo prevozov imamo zagotovljeno sledeče prilagojeno vozilo:
1. Znamka vozila..................................................; letnik.............................
S podpisom izjave zagotavljamo, da bodo vozila v terminih za izvrševanja naročila na
razpolago za nemoteno izvedbo naročila. Kot ponudnik zagotavljamo, da bomo v primeru
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tehničnih ali drugih razlogov zagotovili nadomestno vozilo, tako, da bomo lahko opravili
storitev.
Ustrezno vozilo skladno z zahtevami naročnika bomo zagotavljali ves čas trajanja pogodbe.
4. Podatki o registraciji.:
a) Ime oziroma firma.............................................................
b) datum prve registracije................................; številka vpisa....................................................
c) zadnja sprememba registracije...............................;št. vpisa..................................................
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, ki smo jih dali,
resnični in ustrezajo zadnjemu dejanskemu stanju.
Kot ponudnik izrecno dovoljujemo naročniku, da lahko pri pristojnih organih pridobi potrdila
oziroma preveri resničnost podanih izjav oziroma bomo na zahtevo naročnika nemudoma,
dali vsa potrebna soglasja in podatke, da bo naročnik pridobil ustrezne podatke sam.
S podpisom te izjave potrjujemo, da smo seznanjeni z vsemi pogoji javnega naročila in
opisom storitev in se z njimi v celoti strinjamo, ter jih sprejemamo.

Priloga:
 licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje
drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
 kopija prometnega dovoljenja zgoraj navedenega vozila ter potrdilo (homologacija),
da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno oviranega dijaka s
priloženo fotografijo vozila,
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis
»Prilagojeni prevoz težko gibalno oviranega dijaka«.
Datum: ___________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-6

Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna
Gorica, davčna številka SI 11898852, ki jo zastopa ravnatelj Milan Jevnikar (v
nadaljevanju: šola),

in
prevoznik
ga zastopa

__

, naslov
, davčna številka
(v nadaljevanju: prevoznik)

,

ki

sklenejo naslednjo
POGODBO št.
o subvencioniranju prilagojenih prevozov težje ali težko gibalno oviranih dijakov v šolo
v šolskem letu 2016/2017

1. člen
(uvodne določbe)
Ministrstvo ugotavlja, da je zakonska podlaga za subvencioniranje prilagojenih prevozov
oseb, ki so težje ali težko gibalno ovirane (ne morejo uporabljati javnega prevoza oziroma
potrebujejo prilagojen prevoz) določena na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15, ZIPRS1617) in v povezavi
z 8. odstavkom 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09,
64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 – odl. US in 47/15
– v nadaljevanju ZOFVI), v petem odstavku 27. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 - ZŠolPre-1,
14/13 in 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15-ZUUJFO, 57/15, 90/15 IN 38/16 – odl. US) - v
nadaljevanju: ZUPJS) in Sklepom o subvencioniranju cene prevozov za osebe, ki so težje ali
težko gibalno ovirane, št.
,

2. člen
(predmet pogodbe)
Šola ugotavljajta, da je bil prevoznik izbran za najugodnejšega prevoznika na javnem razpisu
za prevoz težje ali težko gibalno oviranega dijaka (
) v šolo za šolsko leto 2016/2017,
ki ga je izvedla šola.
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Pogodbeni stranki ugotavljajta, da bo prevoznik v šolskem letu 2016/2017 opravljal
prilagojen prevoz, ki je upravičencu iz 3. člena te pogodbe subvencioniran v višini 100%,
skladno s predpisi iz 1. člena te pogodbe.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da se s to pogodbo dogovorijo o načinu in izvedbi
subvencioniranja prevozov za obdobje od 1. 9. 2016 do vključno 24. 6. 2017.
Subvencionira se prevoz v skladu s šolskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijaka v šoli.
Prevoznik opravlja prevoz dijaka na relaciji Udje 9, Grosuplje – SŠ Ivančna Gorica, Cesta
občine Hirschaid 3, Ivančna Gorica, kar znaša od kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja
km v eno smer in
km v obe smeri.
Znesek na km znaša

EUR, znesek v obe smeri znaša

EUR.

3. člen
(upravičenec do subvencioniranega prilagojenega prevoza)
Upravičenec je oseba, ki je z odločbo o usmeritvi opredeljena kot težje ali težko gibalno
ovirana (ne more uporabljati javnega prevoza oziroma potrebuje prilagojen prevoz).
Prevoznik opravlja prevoz dijaka
, odločba št.
kraja prebivališča dijaka do kraja šolanja in nazaj, kar skupaj znaša

,in sicer od
km.

4. člen
(obveznost prevoznika)
Prevoznik se zavezuje, da bo opravil prevoz dijaka s skrbnostjo dobrega gospodarja, da bo
sredstva porabil za namene, ki so opredeljeni s to pogodbo, da bo vsak mesec šoli posredoval
račun za opravljeno storitev v skladu z opravljeno storitvijo prevoza in v skladu s prisotnostjo
dijaka v šoli.
Dolžnost prevoznika je, da natančno in pravilno evidentira podatke o opravljenih prilagojenih
prevozih.

Prevoznik je dolžan o pravicah in dolžnostih do prilagojenega prevoza obvestiti dijaka in
starše dijaka (npr. glede pravočasnosti odpovedi prevoza itd.)

Prevoznik je dolžan redno obveščati šolo o okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje prilagojenega
prevoza.

Prevoznik je dolžan vse spremembe, ki vplivajo na subvencioniranje prevoza, šoli sporočiti
najkasneje v roku osmih dni.
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Prevoznik jamči za točnost in pravilnost podatkov.

5. člen
(obveznosti šole)
Šola je dolžna preverjati izvajanje prilagojenega prevoza. Šola je dolžna po prejemu računa za
opravljen prilagojen prevoz s strani prevoznika preveriti, ali opravljena storitev ustreza
prisotnosti dijaka v šoli v skladu s šolskim urnikom. Šola lahko s prevoznikom sklene
dogovor o medsebojnih pravicah in obveznosti.
Šola je dolžna vse spremembe, ki vplivajo na subvencioniranje prevoza, prevozniku in
ministrstvu sporočiti najkasneje v roku osmih dni.
Šola je dolžna na poziv ministrstva posredovati podatke o izvajanju prilagojenega prevoza
dijaka, prisotnostjo dijaka v šoli na način, da se zagotovi varstvo osebnih podatkov.
Šola jamči za točnost in pravilnost podatkov.
6. člen
(način obračunavanja)
Prevoznik je dolžan šoli posredovati e-račun za povrnitev stroškov za opravljene prilagojene
prevoze, z obvezno prilogo, to je specifikacija, ki vsebuje naslednje podatke:
 ime in priimek upravičenca,
 datum opravljene storitve z zneskom
 izjavo o pravilnosti in točnosti podatkov.

7. člen
(vrednost pogodbe in način plačila)
Šola bo svoje obveznosti poravnalo na transakcijski račun prevoznika
št.:
, odprt pri
, v 5 dneh po prejemu sredstev s
strani ministrstva (ministrstvo sredstva nakaže v 30 dneh po uradno prejetem računu).
Ocenjena vrednost pogodbe je
predvidljivosti finančnih sredstev.

EUR,

ki

se

zagotovi

le

zaradi

8. člen
(skrbništvo)
Kot skrbnik te pogodbe je s strani šole določen ravnatelj Milan Jevnikar, s strani prevoznika
pa je določen
.
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9. člen
(vezanost na proračun)
Pogodbeni stranki sta soglasni, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske
zmogljivosti ministrstva v letu 2016 in 2017. V primeru, da pride do spremembe v proračunu
ali programu dela ministrstva, ki neposredno vpliva na to pogodbo, so stranke soglasne, da
ustrezno spremenijo določila te pogodbe z aneksom k tej pogodbi.
10. člen
(reševanje sporov)
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bodo spore reševali sporazumno. V primeru, da do
sporazuma ne pride, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
11. člen
(spremembe pogodbe)
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se vse spremembe te pogodbe sprejmejo v pisni obliki,
z aneksom k tej pogodbi.
12. člen
(prehodne in končne določbe)
Pogodba je sestavljena v treh (3) istovetnih izvodih, od katerih prejme, šola dva (2) izvoda in
prevoznik en (1) izvod.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, uporabljati pa se začne s 1. 9.
2016.

V ……………………, dne …………

V Ljubljani, dne ……………………

šola

prevoznik

…………………………………………
…………………………………………

…………………………………………
…………………………………………

17

