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I. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE
1. NAROČNIK
Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška c. 18, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba: Matej Rovšek
ID za DDV: SI94338558
Matična številka: 5050758.
Naročnik je s pooblastilom in na podlagi tretjega odstavka 16. člena ZJN-2 za izvedbo oziroma
odločanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila pooblastil Mestno občino Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. PONUDNIK
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu Ponudba (priloga 5) navesti, da bo pri
izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za
izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov (skupna ponudba). Ne glede na predložitev skupne
ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti
pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
3. PRAVNA PODLAGA
Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih naročil, javnih
financ in področje, ki je predmet javnega naročila.
Za oddajo tega naročila se v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06,
16/08, 19/10,18/11, 43/12 in 90/12 – v nadaljevanju: ZJN-2) izvede po odprtem postopku.
4. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE
Ponudba mora biti veljavna do vključno 120 dni od odpiranja ponudb.
5. JEZIK, VALUTA
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v eurih.
6. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil.
Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil
zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila in
spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.
Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje
dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
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7. PRIPRAVA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v
razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem
redu kot so le-te zahtevane.
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom popravka.
Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti zvezani tako, da posameznih listov oziroma prilog
ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.
8. STROŠKI
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
9. VARIANTNE PONUDBE
Variantne ponudbe niso dovoljene.
10. SKUPNA PONUDBA
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna prijava več pogodbenih partnerjev. V takem primeru bo
naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. V
pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni prijavi, kdo je vodilni partner, področje
dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni prijavi, način plačila (preko vodilnega partnerja
ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni
ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupni prijavi.
Ponudniki v skupni prijavi predložijo prijavno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi 8.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v
skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni prijavi, sicer se izločijo vse prijave v katerih
nastopa.
11. PODIZVAJALCI

-

V primeru, da bo ponudnik, pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral predložiti:
obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2),
sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 7/3),
izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 7/4) in
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem (priloga /5).
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati:
podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka transakcijskega
računa),
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
predmet sporazuma, 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).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna sestavina
pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2
obvezna.
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Podizvajalec mora s ponudnikom skleniti medsebojno pogodbo in skladno z ZJN-2 kopijo te pogodbe
posredovati naročniku. Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci
možne le ob izpolnjevanju razpisanih pogojev, ob soglasju naročnika in v skladu z ZJN-2.
12. PREDLOŽITEV PONUDB, MESTO IN ROK ODDAJE PONUDB
Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprti ovojnici/zaprtih ovojnicah. Na ovojnici/ovojnicah
mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 12/610059«. Ponudnik lahko na
ovojnico/ovojnice prilepi obrazec »OZNAČBA PONUDBE« (priloga B).
Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.
Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 18.6.2013 do 10:00 ure na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana.
Osebno se lahko ponudbe odda vsak delavnik od 8:00 do 14:00 ure.
13. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE
Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov
naročnika, naveden v prejšnji točki, prispeti do zaključka roka za oddajo ponudb. Na
ovojnici/ovojnicah mora biti zapisano »NE ODPIRAJ - PONUDBA JN 12/610059 – z oznako
UMIK / SPREMEBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že
oddane ponudbe.
V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naročnik ravnal v skladu s 1.
odstavkom 74. a člena ZJN-2.
14. NAČIN, MESTO IN ROK ODPIRANJA PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo 18.6.2013 ob 13.00 uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna
pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo
zastopanje pravne osebe.
Nepravočasno prispela ponudba se neodprta vrne ponudniku po končanem postopku odpiranja
ponudb.
15. OBVEŠČANJE PONUDNIKOV
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o
javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavnem
obrazcu – priloga 1.
16. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki
formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z
zakonom.
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Ponudbo se izloči, če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali
stvarnih dokazil ali, če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe.
Ponudbo se izloči, če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne
dokumentacije.
Ponudbo se izloči kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil
naročnikovo specifikacijo naročila.
Ponudbo se izloči, če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z
zakonom obvesti Državno revizijsko komisijo.
17. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE
JAVNEGA NAROČILA
Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega
naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.
18. NAČIN VLOŽITVE REVIZIJSKEGA ZAHTEVKA
Na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in
60/11-ZTP-D v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda oziroma je
zagovornik javnega interesa. Zahtevek za revizijo se vloži pisno ali ustno na zapisnik pri naročniku.
V skladu z ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN
ne določa drugače.
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo v odrtem postopku, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v
višini 1.500,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu
javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku
za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
19. MERILO
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo ponudil najnižjo ceno za celoten obseg naročila na osnovi
podatkov (linij in števila otrok) iz šolskega leta 2012/2013.
II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila so posebni linijski prevozi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami –
Zavod Janeza Levca. Prevoznik bo izvajal posebne linijske prevoze le tistih učencev naročnika, ki
so v skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnega prevoza od doma do šole
in nazaj. Prevoz otrok in mladostnikov se opravlja z osebnimi avtomobili (to so motorna vozila
namenjena prevozu oseb, ki ima poleg sedeža voznika še največ osem sedežev za potnike), po voznem
redu vsak dan, ko se izvaja pouk. Največje število otrok na posamezni liniji je 4.
Ponudnik mora ponuditi prevoze za vse razpisane linije , ki so navedene v prilogi C.
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Vozni red linij bo razviden iz priloge k pogodbi. Linije prevozov se bodo spreminjale glede na potrebe
šole.
III. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA

IN NAVODILA O

NAČINU

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-2 v členih od
42 do 45 in pogoje, ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji. V primeru, da ponudnik nastopa v
skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni
dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak
izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje
posameznega pogoja z izjavo, ki je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo oz. s kopijo
ustreznih listin, kjer so le te izrecno zahtevane.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev, s
katerimi dokazujejo osnovno sposobnost, v skladu s predpisi države članice, v kateri imajo registrirano
svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika,
ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.
Starost listin: listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za
določeno obdobje oz. listina določene starosti.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, kjer se le-ta zahteva, sam pridobil potrdila o podatkih,
ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku
izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih
evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani
ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo
ponudbo izločil.
Kot to določata trinajsti in štirinajsti odstavek 71. člena ZJN-2 bo moral izbrani ponudnik na poziv
naročnika, v postopku javnega naročila ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih dni od prejema
poziva, naročniku posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so z njimi povezane družbe.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena in 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11- UPB2) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom,
zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, izročiti izjavo oziroma
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika ter gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s
ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma poda neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.
5. 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v
primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ministrstvu pristojnemu za pravosodje.
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DOKAZILI:
Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (izjava 3) in
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s
pooblastilom (izjava 4).
5.2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo prijav ne sme biti izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena
ZJN-2 (v primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 2).
5.4. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 2).
5.5. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru
skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 2).
5.6. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila.
DOKAZILO:
Kopija licenca za prevoz potnikov v notranjem prometu (priloga 6).
5.8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (izjava 2).
6. OBLIKOVANJE CENE IN NAČIN PLAČILA
Ponudnik mora navesti skupno končno ceno v evrih za vse razpisane linije. Končna vrednost
ponudbenega predračuna mora vsebovati vse stroške, davke ter popuste.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Cena
prevoženega kilometra je fiksne za celotno obdobje sklenitve pogodbe.

IV. PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
-

Vzorec pogodbe (priloga A)
Označba ponudbe (priloga B)
Linije prevozov v šolskem letu 2012/2013 (priloga C)
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PRILOGA A
ZAVOD ZA USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA, Karlovška cesta 18, Ljubljana, ki ga zastopa
ravnatelj Matej Rovšek
matična številka: 5050758000
identifikacijska številka za DDV: SI94338558
(v nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
……………………………………., ………………., ki ga zastopa ………….…… (navesti funkcijo
in ime ter priimek osebe, pooblaščene za zastopanje)
matična številka:
identifikacijska številka za DDV: ………………….
(v nadaljnjem besedilu: prevoznik)

skleneta naslednjo
POGODBO
O IZVAJANJU POSEBNIH LINIJSKIH PREVOZOV UČENCEV ZAVODA ZA
USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik za izvedbo postopka oddaje javnega naročila za izvajanje posebnih linijskih prevozov, ki
so predmet te pogodbe, pooblastil Mestno občino Ljubljana;
- je pooblaščenec izvedel postopek javnega naročanja v skladu z določili Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo) po odprtem postopku ;
- je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave …… z
dne ………….;
- je bil prevoznik izbran z Odločitvijo o oddaji javnega naročila številka ……… z dne …………
2. člen
Predmet te pogodbe je izvajanje posebnih linijskih prevozov učencev Zavoda za usposabljanje Janeza
Levca med njihovim domom in šolo ter nazaj domov v šolskem letu 2013/2014 od 01. 09. 2013 do
25. 06. 2014 in 2014/2015 od 1.9.2014 do 25.6.2015.
Prevoznik bo izvajal posebne linijske prevoze le tistih učencev naročnika, ki so v skladu s 56.
členom Zakona o osnovni šoli upravičeni do brezplačnega prevoza od doma do šole in nazaj.
Prevoznik mora izvajati posebne linijske prevoze (v nadaljevanju: prevoz) učencev z osebnimi vozili
in sicer vsak dan, ko naročnik (šola) izvaja pouk.
Pogodbeni stranki bosta pred pričetkom šolskega leta 2013/2014 in za šolsko leto 2014/2015 z
dodatkoma k tej pogodbi določili linije s postajališči in voznimi redi za prevoze učencev v tem
šolskem letu ter sezname potnikov po posameznih linijah.
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3. člen
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti
vseh potreb po izvajanju prevozov in si zato pridržuje pravico do spremembe glede na dejanske
potrebe.
4. člen
V zvezi z izvajanjem pogodbenih del se naročnik obvezuje, da bo:
- poskrbel za seznanitev učencev o pravilnem ravnanju v prometu, s poudarkom na šolskem prevozu,
ki je predmet te pogodbe,
- zagotovil seznanitev voznikov posameznih vozil z učenci (otroki), ki jih bo prevažal, in njihovimi
spremljevalci in pooblaščenimi delavci šole, ki izročajo otroke voznikom za prevoz oziroma jih po
opravljenem prevozu prevzamejo od voznikov,
- prevozniku pravočasno sporočil vse spremembe, ki nastanejo v zvezi s prevozi, razen stornacij
prevoza, ki se izvajajo v skladu z določili drugega odstavka tega člena.
Stornacijo prevoza v šolo morajo prevozniku sporočiti otrokovi starši, skrbniki oziroma rejniki,
stornacijo prevoza iz šole domov pa naročnik, in sicer najkasneje eno uro pred koriščenjem prevoza
direktno prevozniku.
Naročnik se zavezuje, da bo pred začetkom izvajanja te pogodbe pridobil pisne izjave staršev,
skrbnikov oziroma rejnikov otrok, s katerimi se bodo le-ti zavezali, da bodo izvajali stornacije
prevozov v skladu z določili te pogodbe.
5. člen
Prevoznik s podpisom te pogodbe izjavlja, da je seznanjen s predmetom pogodbe, zlasti da gre za
prevoze učencev, ki so otroci s posebnimi potrebami, in vsi riziki, ki bodo spremljali delo ter da so mu
jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo prevozov. S podpisom te pogodbe prevoznik v celoti
sprejema razpisno dokumentacijo št. …………. z dne ………, ki je kot Priloga 1 sestavni del te
pogodbe.
6. člen
V zvezi z izvajanjem prevozov se prevoznik zavezuje, da bo:
- dogovorjene prevoze opravljal po naročilu naročnika z osebnimi vozili, varno, pravočasno in v
skladu z veljavnimi predpisi;
- zagotovil, da vsa vozila, s katerimi bo izvajal prevoze, in njihovi vozniki ves čas trajanja te
pogodbe izpolnjujejo pogoje, določene z veljavnimi predpisi,
- prevoze vseh otrok izvedel na postajališča, določena v prilogah te pogodbe, na isti strani
cestišča, kot se nahaja otrokov dom ali enota šole, ki jo obiskuje otrok, pri prevozih otrok, ki
ne smejo samostojno sodelovati v cestnem prometu, pa bo ravnal še v skladu z določili 7.
člena te pogodbe,
- v primeru morebitne okvare vozila na svoje stroške v najkrajšem možnem času zagotovil
nadomestno vozilo,
- aktivno sodeloval in sproti obveščal pooblaščenega predstavnika naročnika o vseh dejstvih in
okoliščinah, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na časovno in/ali vsebinsko izvedbo
pogodbenih obveznosti,
- pooblaščenemu predstavniku naročnika omogočil vpogled v izvedbo pogodbenih obveznosti
in na njegovo zahtevo kadarkoli v zahtevanem roku predložil naročniku dokazilo o tehnični
brezhibnosti vozil in izpolnjevanju drugih pogojev za opravljanje prevozov po tej pogodbi,
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-

zagotovil zavarovanje učencev (otrok), ki jih prevaža med njihovim domom in šolo ter nazaj
domov, v skladu z veljavnimi predpisi ter naročniku predložil dokazilo o zavarovanju,
vsako vozilo, s katerim opravlja prevoze po tej pogodbi, označeno v skladu s predpisi,
o sklenitvi te pogodbe obvestil pristojno ministrstvo v osmih dneh od njene sklenitve.
ves čas trajanja te pogodbe imel veljavno licenco za opravljanje prevozov, ki so predmet te
pogodbe, in bo takoj oziroma najkasneje prvi delovni dan po morebitnemu prejemu dokončne
odločbe o preklicu veljavnosti in odvzemu licence oziroma posameznega izvoda licence o tem
obvestil naročnika.

Prevoznik odgovarja za prevoz potnikov v skladu z veljavnimi predpisi.
Med opravljanjem prevoza mora imeti prevoznik v vsakem vozilu to pogodbo in seznam potnikov na
liniji, na kateri opravlja prevoz s posameznim vozilom. Seznami potnikov po posameznih linijah so
kot Priloga 2 sestavni del te pogodbe.
V zvezi z izvajanjem te pogodbe se prevoznik obvezuje tudi, da bo s prejetimi osebnimi podatki ravnal
v skladu z določili zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, in da jih bo uporabljal izključno za
namen izvajanja te pogodbe – opravljanja prevozov otrok, ter jih ne bo posredoval tretjim osebam,
razen pristojnim državnim organom in pooblaščeni osebi naročnika, ki je pooblaščena za izvajanje te
pogodbe in opravljanje nadzora nad izvajanjem prevozov po tej pogodbi.
Prevoznik se zavezuje, da bo osebne podatke ustrezno varoval, tako da niso na vidnem mestu, in
zagotovil, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do teh podatkov. Vozniki in vse druge osebe, ki
bodo pri izvajanju te pogodbe seznanjeni z osebnimi podatki, so dolžni varovati tajnost osebnih
podatkov. Dolžnost varovanja tajnosti osebnih podatkov jih obvezuje tudi po prenehanju zaposlitve oz.
opravljanja del.
Prevoznik se zavezuje, da bo osebne podatke v primeru spora med pogodbenima strankama na podlagi
naročnikove zahteve nemudoma vrnil naročniku, morebitne kopije teh podatkov pa uničil ali jih, če
bodo za to izpolnjeni zakonski pogoji, posredoval državnemu organu, ki je pristojen za odkrivanje ali
pregon kaznivih dejanj, sodišču ali drugemu državnemu organu.
7. člen
Otroka, ki ne sme samostojno sodelovati v cestnem prometu, izroči prevozniku za prevoz v šolo in ga
prevzame po vrnitvi iz šole domov spremljevalec otroka, ki je otrokov starš, skrbnik oziroma rejnik ali
druga oseba, ki jo za to pooblasti otrokov starš, skrbnik oziroma rejnik.
Prevoznik po opravljenem prevozu otroka, ki ne sme samostojno sodelovati v cestnem prometu, od
doma v šolo preda otroka pooblaščenemu delavcu šole in ga od pooblaščenega delavca šole prevzame
za prevoz iz šole domov.
Prevoznik mora opravljati prevoze po voznem redu, s tem da mora počakati na prevzem in izročitev
otrok največ 5 minut glede na vozni red za posamezno postajališče.
V primeru, da spremljevalec otroka ne prevzame otroka, ki ne sme samostojno sodelovati v cestnem
prometu, po opravljenem prevozu domov skladno z voznim redom in tudi ne znotraj časa čakanja,
torej največ 5 minut glede na vozni red za posamezno postajališče, mora prevoznik tega otroka po
končanem prevozu vseh otrok na tej liniji telefonsko priklicati zakonitega zastopnika otroka.
V kolikor se zakoniti zastopnik ne odzove, lahko prevoznik otroka pripelje nazaj na šolo, vendar
najkasneje do 16.30 ure . V kasnejšem času od ponedeljka do četrtka lahko prevoznik otroka pripelje
v DOM Zavoda Janeza Levca, Karlovška c. 18,1000 Ljubljana in ga izroči vzgojitelju v Domu. V
petkih od 16.30 ure dalje prevoznik izroči otroka policiji
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Stroške, nastale v zvezi s tem, prevoznik obračuna naročniku, ki bo zahteval vrnitev teh stroškov od
otrokovega starša, skrbnika oziroma rejnika.
Podatki o otrocih, njihovih spremljevalcih in pooblaščenih delavcih naročnika, ki izročajo prevozniku
otroke za prevoz ali jih prevzamejo po opravljenem prevozu na posameznih linijah so določeni v
Prilogi 4. Priloga 4 vsebuje tudi ime in priimek otrokovega starša, skrbnika oziroma rejnika in
njegovo telefonsko številko.
8. člen
Prevoznik bo opravljene prevoze obračunaval mesečno na podlagi števila dejansko prevoženih
kilometrov.
Prevoznik bo zaračunaval prevoze po ceni, ki je določena na podlagi njegove ponudbe št. ………….. z
dne ………….., ki je kot Priloga 5 sestavni del te pogodbe, in znaša:
za vsak poln kilometer razdalje ………….. EUR brez DDV oziroma ……. EUR z DDV.
Cena prevoza za prevoženi kilometer razdalje je fiksna ves čas trajanja te pogodbe.
Celotna pogodbena vrednost vseh prevozov, ki so predmet te pogodbe, v času trajanja te pogodbe
znaša največ ……….. EUR brez DDV oz. …………… EUR z 20% DDV.
V primeru, kadar prevoznik ugotovi, da zaradi izrednih zastojev, nesreč ali zapore ceste ni mogoč
pravočasen prihod otrok v šolo, lahko uporabi relacijo, ki odstopa od v prilogi definiranih relacij. Tako
odstopanje mora biti razvidno iz računa, ki ga prevoznik označi z besedo/besedama »ZASTOJ«,
»NESREČA« ali »ZAPORA CESTE«.
V primeru, da kateri izmed otrok na posamezni relaciji manjka, se cena relacije ustrezno zmanjša za
število manj prevoženih kilometrov.
V primeru iz petega in šestega odstavka tega člena je prevoznik dolžan uporabiti najkrajšo možno pot.
Če prevoz posameznega otroka v šolo ali domov ni storniran v skladu z določili 4. člena te pogodbe,
lahko prevoznik zaračuna celoten strošek njegovega prevoza.
9. člen
(Opomba: Določila tega člena veljajo samo v primeru, če bo prevoznik nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen črta in ostale člene te pogodbe ustrezno preštevilči.)
Prevoznik bo prevoze izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
……………………………………… (naziv) ……………………………….. (polni naslov), matična
številka ……………………………., davčna številka / identifikacijska številka za DDV
……………………….,
transakcijski
račun…………………………………….,
bo
izvajal
……………. Vrednost prevozov znaša ………….. EUR.
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalcev).
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
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Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna,
prevoznik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo
neposredno podizvajalcu.
Prevoznik mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom, in v času njenega izvajanja sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če prevoznik sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora prevoznik v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno
obvestiti in predložiti:
svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naročnika prevoznik v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga prevoznik ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo, imata pravico to pogodbo odpovedati. Naročnik si pridružuje pravico, da
lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni
dati verodostojne podatke.
10. člen
Opravljene prevoze po tej pogodbi bo naročnik plačeval na podlagi potrjenih računov. Prevoznik je
dolžan izstaviti naročniku račun najkasneje do 10. (desetega) dne v mesecu za prevoze opravljene v
preteklem mesecu.

Prevoznik mora račune pošiljati naročniku na naslov: Zavod za usposabljanje Janeza Levca, Karlovška
cesta 18, 1000 Ljubljana.
Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku 15 dni po njegovem prejemu. Če naročnik v tem roku
računa niti ne potrdi niti ne zavrne, se šteje, da je račun potrjen.
Naročnik izstavljen račun plača najkasneje v 30 (tridesetih) dneh po njegovem prejemu na
transakcijski račun prevoznika št. ……………………. pri …………… . Na računu mora biti obvezno
navedena številka te pogodbe.
Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan roka šteje prvi
naslednji delavnik.
Če naročnik zamudi s plačilom, lahko prevoznik zahteva plačilo zakonskih zamudnih obresti.
(Opomba: Nadaljnja določila tega člena veljajo samo v primeru, če bo prevoznik nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru pa se črtajo.)
Prevoznik je dolžan v roku 15 dni po prejemu posameznega računa, ki ga izstavijo podizvajalci za
opravljene prevoze, račun pregledati in potrditi oziroma ga v tem roku zavrniti. Zavrnitev
izstavljenega računa podizvajalca mora izvajalec obrazložiti. Potrjene račune podizvajalcev prevoznik
predloži naročniku skupaj s svojim računom v roku in višini, določeni s to pogodbo.
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Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcu/em na način in v roku,
kot je s to pogodbo dogovorjeno za plačilo prevozniku, na njegov transakcijski račun:
- podizvajalcu ……….. na transakcijski račun št. …………… pri………..,
- podizvajalcu ……….. na transakcijski račun št. …………… pri………..,
- podizvajalcu ……….. na transakcijski račun št. …………… pri…………
- podizvajalcu ……….. na transakcijski račun št. …………… pri………..,
11. člen
Če se med potekom izvajanja pogodbenih del izkaže, da prevoznik ne opravlja pogodbenih obveznosti
kvalitetno in pravočasno ali kako drugače krši pogodbo, ga naročnik na to pisno opozori in mu določi
primeren rok za odpravo napak ter navede, da bo po poteku tega roka odstopil od pogodbe, če kršitve
ne bodo odpravljene.
12. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena
predstavnika:
- na strani naročnika: ……………………………………,
- na strani prevoznika: ……………………………………
Pogodbene stranke se o zamenjavi pooblaščenih predstavnikov pisno obvestijo.
13. člen
V primeru, da je pri sklenitvi ali izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prevoznika,
predstavniku ali posredniku naročnika 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
naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali
posredniku naročnika, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev 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 te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
14. člen
.
Morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče,
bo o sporih odločalo pristojno sodišče v Ljubljani.

15. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi.
16. člen
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
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17. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Priloge in sestavni deli te pogodbe so:
- Priloga 1 - Linije, na katerih se opravljajo prevozi
- Priloga 2 - Razpisna dokumentacija številka …….. z dne ……….
- Priloga 3 – Seznami potnikov na posameznih linijah
- Priloga 4 - Podatki o otrocih na posamezni liniji, njihovih spremljevalcih in pooblaščenih
delavcih šole
- Priloga 5 – Ponudba izvajalca številka ……….. z dne ……………….. ,

Številka:
V ____________, dne ___________

Številka:
V Ljubljani, dne _______

PREVOZNIK
ZAVOD JANEZA LEVCA
Ravnatelj
Matej Rovšek
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PRILOGA B
OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka Lot.N: 430-1312/2012Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Dalmatinova 1
1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ –
JN 12/610059 – »Posebni linijski prevozi za otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami – Zavod Janeza Levca««

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« izpolnite in nalepite na kuverto!

PRILOGA C
LINIJE V ŠOLSKEM LETU 2012/2013
ŠT.

LINIJA

OKVIRNO ŠT. KM NA POSAMEZNI
LINIJI

0

1

2

1
2

Hladilniška, Slape 159, Dobrunjska 50, Savska 1, Dečkova in
nazaj
Parmska 15, prištinska 14, Jakčeva 40 (trgovina Tuš) in
nazaj

3

Červanova 6, Celovška 502, Dečkova in nazaj

4

Jerančičeva 8, Arharjeva 6, Cilenškova Kunaverjeva 2,
Bratov Učakar 106, Dečkova in nazaj

5

34 km
19 km
32 km

59 km

Ocvirkova 43- Podgorica, Cilenškova, C. 24. Junija 76,
Lemeževa 11 (Črnuče), Clevlandska 29, Dečkova in nazaj

51 km
6

Polje 371, Rusjanov trg 5, Levstikov trg in nazaj

7

Ob zelenici 9, Na herši 15, Omahnova 4, Levstikov trg

8

Vrbovec 10, Golarjeva 17 (Tomačevo), Beblerjev trg 1,
Hermana Potočnika 17, Cilenškova, Dečkova in nazaj

20 km
30 km

17 km
9

Ižanska 436N, Bobrova 7, Dolenjska cesta 52, Rakova Jelša
291 C, Cilenškova in nazaj

10

Bezenškova 1, Cilenškova in nazaj

11

Cesta Španskih borcev 51a, Cesta španskih borcev 51B,
Preglov trg 13, Levstikov trg in nazaj

12

Brodarjev trg 15 (Mercator), Gapšeršičeva 8, Škerjenčeva 4,
Levstikov trg in nazaj

13

Karlovška 18, Cilenškova in nazaj

14

Brodarjev trg 7, Menardova 23, Cilenškova in nazaj

15

Javor 21, Fani Grumove 12 (Zalog), Zadobrovška 10 E,
Dečkova in nazaj

16

17
18

Golo Brdo 102 A, Škof Jeloška 42, Vikrče 30C, Vikrče 10A,
Cilenškova in nazaj
Kogojeva 6, Zofke Kvedrove 12, Nanoška 3, Levstikov trg in
nazaj
Resljeva 26, Linhartova 94, Dečkova in nazaj

41 km
6 km

23 km

16 km
11 km
13 km

52 km

58 km

40 km
10 km
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Številka priloge

Naziv priloge

PRILOGA 1
PRILOGA 2

Prijavni obrazec
Izjava

PRILOGA 3

Izjava pravne osebe

PRILOGA 4

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe

PRILOGA 5

Ponudba

PRILOGA 6

Licenca za prevoz potnikov v notranjem
prometu

PRILOGA 7

Podizvajalci

PRILOGA 8

Skupna ponudba
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PRILOGA 1

PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik:

se prijavljam na vaš razpis za izbiro izvajalca za izvedbo javnega naročila »Posebni
linijski prevozi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami – Zavod Janeza Levca«
2. Imena odgovornih oseb v podjetju:

3. Naziv, telefon, faks in elektronski naslov osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s
ponudbo:

4. Transakcijski račun:
5. Transakcijski račun odprt pri (naziv
banke):
6. Identifikacijska številka ponudnika za
DDV:
7. Matična številka ponudnika:

Datum:

Žig:

Podpis:
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PRILOGA 2
IZJAVA
V zvezi s povabilom za predložitev ponudbe za »Posebni linijski prevozi za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami – Zavod Janeza Levca«, izjavljamo pod materialno in kazensko
odgovornostjo:
-

da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
sprejemamo;

-

da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več;

-

da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

-

da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;

-

da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;

-

da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v
skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to,
ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa – take
ponudbe bodo označene kot nepravilne;

-

da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Zavod za usposabljanje Janeza Levca, da
skladno s prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;

-

da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).
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PRILOGA 3

IZJAVA PRAVNE OSEBE
V zvezi s povabilom za predložitev ponudbe za »Posebni linijski prevozi za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami – Zavod Janeza Levca«, izjavljamo, da nismo bili pravnomočno obsojeni za
kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: sprejemanje podkupnine pri volitvah (157.
člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov
(227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen
KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma
ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237.
člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239.
člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno
sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja
(243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen
KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev
in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen
KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263.
člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje
(294. člen KZ-1).
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega
dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.

Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:
(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).
Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).
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PRILOGA 4
PONUDNIK:
…………………..
…………………..
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PRAVNE OSEBE
V zvezi s povabilom za predložitev ponudbe za »Posebni linijski prevozi za otroke in mladostnike s
posebnimi potrebami – Zavod Janeza Levca«, izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2, in sicer: sprejemanje podkupnine pri volitvah (157.
člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov
(227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen
KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma
ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237.
člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239.
člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno
sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja
(243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen
KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev
in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen
KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263.
člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1) in hudodelsko združevanje
(294. člen KZ-1).
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da v primeru utemeljenega
dvoma o osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu.
Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
ulica in hišna številka:
številka pošte in pošta:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je
glasil:
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(Podatki so zahtevani na obrazcu ministrstva pristojnega za pravosodje, s katerim naročnik pridobi
potrdila iz kazenske evidence pravnih oseb).
Datum:

Žig:

Podpis:

V kolikor ima ponudnik več zakonitih zastopnikov je potrebno izjavo priložiti za vsakega posebej
(izjava se fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).
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PRILOGA 5
Ponudnik ……………………………………………………………………………………………,
ki ga zastopa direktor ……………………………………………………………………..… , dajemo
naslednjo

PONUDBO ŠT.
……………….
Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite):
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

0

1

Cena km

Okvirno število
šolskih dni v
šol. L.
2012/2013

Okvirno
število
prevoženih
km/dan

Ponudbena cena
brez DDV za
prevoženo okvirno
št. kilometrov v
šol. l. 2012/2013

DDV 20%

Ponudbena cena z
DDV za prevoženo
okvirno št. kilometrov
v šol. l. 2012/2013

1

2

3

4=2*3*1

5

6=4+5

190

532

SKUPAJ

Ponudba velja do vključno 60 dni od datuma odpiranja ponudb.

Datum:

Žig:

Podpis:
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PRILOGA 6

KOPIJA LICENCE ZA OPRAVLJANJE PREVOZOV V NOTRANJEM POTNIŠKEM
PROMETU
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PRILOGA 7

PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

-

obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga 7/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga 7/2),
sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga 7/3),
izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga 7/4) in
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naročniku za neposredno plačilo
podizvajalcem (priloga 7/5)
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PRILOGA 7/1

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom za »Linijski prevozi za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami –
Zavod Janeza Levca«, izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo
udeležbe le-teh:

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v količini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok izvedbe del
podizvajalca

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v količini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

--------------------------------------------------------------------------------------

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

Ponudnik mora izpolniti vse rubrike.
Obrazec se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 7/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK
PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA
DDV
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec______________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš
transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in
bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Podizvajalec:
Žig in podpis:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

28

PRILOGA 7/3

SPORAZUM
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)
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PRILOGA 7/4
PODIZVAJALEC:

IZJAVA
- da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo in ju kot taka
sprejemamo;
- nismo bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
- da na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer
imamo sedež ali predpisi države naročnika v vrednosti 50 eurov ali več;
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
-

da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila;

- da za ta posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v
skupnem poslu – zavedamo se, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to,
ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa – take
ponudbe bodo označene kot nepravilne;
- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne dokumente,
hkrati pa pooblaščamo naročnika Zavod za usposabljanje Janeza Levca, da skladno s prvim
odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe;
- da s to izjavo prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:
Žig:
Podpis:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 7/5

Ponudnik: ______________________________
Naročnik: Zavod Janeza Levca
Po pooblastilu: Mestna občina Ljubljana

POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem , ki jih je ponudnik navedel (priloga 7/5) in zanje priložil podatke (priloga 7/2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za taxi prevozi za
otroke in mladostnike s posebnimi potrebami – Zavod Janeza Levca
objavljen na portalu javnih naročil pod št. ________________ dne ____________ .

Žig

Datum:____________

Podpis ponudnika:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA 8

SKUPNA PONUDBA
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)

-

seznam ponudnikov v skupni ponudbi
sporazum o medsebojnem sodelovanju
in

-

naslednja ponudbena dokumentacija:

POSAMIČNO
(vsak ponudnik)

•
•
•
•

Izjava (priloga 2)
Izjava pravne osebe (priloga 3)
Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe (priloga 4)
Licenca za prevoz potnikov v notranjem prometu (priloga 6)

SKUPNO
(vsi ponudniki)

•
•

Ponudba (priloga 2)
Podizvajalci (priloga 7)
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