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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006-ZJN-2, 16/2008, 

19/2010, 18/2011 in 43/12 Odl.US: U-I-211/11-26, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi 

obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 25.členom ZJN-2, Mestna 

občina Koper, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno 

z razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za zagotovitev prevozov šolskih otrok v 

Mestni občini Koper.  
 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 

naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila 

predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil. 

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 25.10.2012 do vključno 10.00 ure v 

sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 

 

 

 

 

 

        Župan 

             Boris Popovič 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  

 

2.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila 

 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:  

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006-ZJN-2, 16/2008, 19/2010 in 

18/2011 in 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26 - v nadaljevanju ZJN-2), 

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 

in 60/2011-ZTP-D – v nadaljevanju ZPVPJN),  

 Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 26/2005-UPB3, 131/2006-

ZPCP-2 (5/2007 popr.), 123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012), 

 Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/2010), 

 Zakon o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/2010 in 57/2012), 

 Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 

30/2002,108/2003 in 67/2007), 

 Pravilnika o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni 

list RS, št. 23/2009 in 106/2010-ZMV), 

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 in 110/2011-ZDIU12),  

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 

(ZIPRS1112) (Uradni list RS, št. 96/2010 in 4/2011), 

 Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2), 

 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB-1), 

 drugih zakonskih ali podzakonskih aktov, ki urejajo področje, na katerega se nanaša 

javno naročilo in ostale veljavne zakonodaje. 

 

2.2. Jezik v ponudbi 

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

  

2.3.  Objava v uradnih glasilih 

 

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS in uradnem listu Evropske unije. 

 

 

2.4.  Obveznosti, ki jih mora ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe 

 

Ponudnik prevzame obveznost zagotavljanja prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

skladno z zakoni in predpisi, ki urejajo prevoz oseb v notranjem cestnem prometu. 

 

 

2.5. Čas zagotavljanja prevozov 

 

Prevozi se začnejo zagotavljati 1.12.2012 oziroma po sklenitvi pogodbe. Zagotavljali se bodo 

do konca šolskega leta 2012/2013, to je 24.6.2013, in sicer vse šolske dni po šolskem 

koledarju (predvidoma 128 dni). 

 

Pogodba se bo sklenila za obdobje od 1.12.2012 oziroma od zaključka postopka oddaje 

javnega naročila do konca šoskega leta 2012/2013, to je do 24.6.2013, z možnostjo 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201160&stevilka=2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200526&stevilka=898
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006131&stevilka=5488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2007223
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2008123&stevilka=5550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201028&stevilka=1233
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201149&stevilka=2353
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201240&stevilka=1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200230&stevilka=1340
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2003108&stevilka=4728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200923&stevilka=942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2010106&stevilka=5475
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201111&stevilka=449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011110&stevilka=4999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201096&stevilka=5014
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20114&stevilka=100
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podaljšanja v skladu z 2. točko šestega odstavka 29. člena ZJN-2. Pogodba se lahko 

podaljšuje za obdobje enega leta, vendar skupno največ še za 3 leta, s tem da se izvaja v času 

pouka po šolskem koledarju. Postopek podaljšanja izvajanja storitve bo izveden v skladu z 2. 

točko šestega odstavka 29. člena ZJN-2. 

 

 

2.5. Obvezna vsebina ponudbe  

 

Za formalno popolnost, pravilnost in primernost ponudbe mora ponudnik predložiti: 

 podpisana in žigosana navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, 

 izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe, 

 za vsako razpisano območje natančno kalkulacijo cene,  

 za vsako razpisano območje:  

- natančen vozni red z navedbo, ali se bo prevoz zagotavljal v okviru javnega 

linijskega prevoza ali kot posebni linijski prevoz; v primeru kombinacije obeh vrst 

prevozov je potrebno v voznem redu jasno označiti, v katerem delu se bo prevoz 

zagotavljal v okviru javnega linijskega prevoza; vozni red mora vsebovati tudi 

kilometrske razdalje na podlagi daljinarja oz. v primeru, če za posamezno relacijo ni 

podlage v daljinarju, pa na podlagi dejanske razdalje, ugotovljene z ogledom 

relacije; skupno dnevno število polnih kilometrov za razpisano območje; 

            - število angažiranih vozil;  

            - kapaciteto vozil; 

 seznam morebitnih podizvajalcev z navedbo razpisnih območij oziroma relacij, kjer 

bodo zagotavljali prevoze in njihovim deležem v ponudbeni ceni posameznega 

razpisanega območja, 

 dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem  

 zahtevana dokazila in izjave (št. 1,1/P, 2, 3) o izpolnjevanju pogojev iz 41. do 47. 

člena ZJN-2, navedene pod točko 4 razpisne dokumentacije,  

 izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (izjava št. 4), 

 pooblastilo o neposrednem plačilu podizvajalcem, 

 izpolnjen, podpisan in žigosan predlog pogodbe, 

 bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti veljavno do 

30.11.2012. 

 

 

Ponudnik mora zahtevana pisna dokazila oziroma listine priložiti, izjave pa podpisati,  

žigosati in izpolniti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji 

ponudnika se ne upoštevajo. Če v teh navodilih za posamezne listine oziroma pisna dokazila 

ni drugače določeno, zadošča predložitev neoverjene fotokopije listine oziroma pisnega 

dokazila, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. Naročnik bo 

pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz izbrane 

ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 

 

Ne glede na zgornji odstavek ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o 

katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno 

evidenco. Take podatke naročnik pridobi sam, razen v primeru osebnih podatkov, ko je 

potrebno predhodno pridobiti soglasje subjekta, na katerega se podatki nanašajo. 
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Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi 

črkami. Razpisna dokumentacija mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana 

z žigom ponudnika. Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in 

podpisom svoje pooblaščene osebe. Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse 

zgoraj navedene dokumente.  

 

 

2.6. Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije 

 

Naročnik bo spremembe, dopolnitve in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

posredoval preko portala javnih naročil najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo 

ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno preko portala javnih 

naročil.  

 

Do poteka roka za oddajo ponudb lahko naročnik spreminja ali dopolni razpisno 

dokumentacijo, vendar bo v tem primeru, in če bo potrebno, ustrezno podaljšal rok za oddajo. 

 

Če bo naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil razpisno 

dokumentacijo, bo spremembo oziroma dopolnitev razpisne dokumentacije v obliki 

»dopolnila« posredoval na portal javnih naročil. 
 
Če bo naročnik spremenil in dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, 

določenim za oddajo ponudb,  bo naročnik glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno 

podaljšal rok za predložitev ponudb.  

 

2.7. Način, kraj in čas oddaje ponudbe 

 

Ponudnik mora ponudbo oddati v zaprti ovojnici z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. Na 

prednji strani mora biti označeno: 

 

“NE ODPIRAJ! – Ponudba za zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini 

Koper, št. 410-176/2011”.  

 

Ponudnik mora oddati ponudbeno dokumentacijo v zapečateni mapi, povezani z vrvico na 

način, da ni možno dodajati dokumentov oziroma listov.  

 

Ponudba mora biti naslovljena na naslov:  Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper 

ali oddana osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper na Verdijevi 10 v Kopru. 

 

Za pravočasno oddano ponudbo se šteje ponudba, ki prispe po pošti na naslov naročnika ali 

je oddana osebno do 25.10.2012 do vključno 10. ure. Ponudbe, prejete po tem roku, bo 

naročnik štel za prepozne in jih bo neodprte vrnil pošiljatelju. 

 
 
 

2.8. Javno odpiranje ponudb 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 25.10.2012 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, 

Verdijeva 10, Koper. 
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Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom Župana, št. 410-

176/2011, z dne 6.9.2012. 

 

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 

pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 

ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 

dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 

 

 

2.9. Cena in plačilni pogoji 

 

Ponudbena cena mora biti izražena v eurih. 

 

Ponudnik mora v ponudbi navesti dnevno ceno za posamezno razpisano območje. Dnevna 

cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni za zagotovitev prevozov v razpisanem 

obsegu. DDV mora biti prikazan ločeno. Končna ponudbena cena je dnevna cena vključno z 

DDV, ki na dan oddaje ponudbe ne sme presegati naslednje višine: 

 

 RAZPISANO OBMOČJE 

NAJVIŠJA KONČNA 

PONUDBENA CENA 

(dnevna cena vključno 

z DDV) 

  

1   OŠ  KOPER 511,00   

2   OŠ  ŠKOFIJE 377,00   

3   OŠ DEKANI 939,00   

4   OŠ MAREZIGE 852,00   

5 
  OŠ  PRADE s podružnico  

        SV. ANTON 

599,00   

6   OŠ GRAČIŠČE 465,00   

7   OŠ ŠMARJE 664,00   

8   OŠ ŠMARJE  (GRINTOVEC) 
391,00   

9   CKSG  PORTOROŽ 
237,00 

 
  

10 

  CENTER ZA USPOS. E.   

VATOVEC  STRUNJAN  

 

237,00 

 
  

 

Ponudbe, ki bodo presegale navedeno ceno, bo naročnik izločil kot nesprejemljive.  

 

Ponudnik, ki ponudi zagotovitev prevozov za vsa razpisana območja, mora v ponudbi jasno 

označiti morebitni dodatni popust na skupno ponudbeno ceno, ki ga nudi, v kolikor bi mu bilo 

dodeljeno javno naročilo za vsa razpisana območja, in jasno prikazati skupno ponudbeno 

ceno vključno s tem popustom.  
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Kalkulacija cene mora jasno prikazati izračun ponudbene dnevne cene. Kalkulativna elementa 

cene sta cena polnega kilometra in dnevno število polnih kilometrov iz priloženega voznega 

reda.  

 

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do 24.6.2013.  

 

Po tem obdobju se cena lahko uskladi sorazmerno s spremembo povprečne standardne tarife 

za prevoz potnikov v linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki jo objavi Gospodarska 

zbornica Slovenije oziroma Direkcija Republike Slovenije za ceste, oziroma v primeru, ko se 

standardna tarifa ne spremeni, pa se cena lahko uskladi sorazmerno s spremembo subvencije, 

ki jo prevoznikom priznava Ministrstvo za promet RS za opravljanje javnega linijskega 

cestnega prevoza potnikov na registriranih linijah. 

 

V obeh primerih se lahko upoštevajo le spremembe, objavljene v obdobju, za katerega je bila 

sklenjena predhodna pogodba oziroma aneks. 

 

Naročnik bo opravljene prevoze plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. v mesecu izstavil 

račun za opravljene prevoze v preteklem mesecu (na podlagi števila dni pouka). Naročnik bo 

račun poravnal 30. dan po prejemu računa, skladno s predpisi o izvrševanju proračuna.   

 

 

2.10. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika 

 

Ob izpolnjevanju pogojev naročnika glede 

- sposobnosti ponudnika (na podlagi dokazil iz 4. točke razpisne 

dokumentacije),  

- ustreznosti voznega reda in velikosti vozil (glede na zahteve in pogoje 

naročnika iz 6. točke razpisne dokumentacije), 

- najvišje dnevne cene za posamezno razpisno območje (iz 2.9. točke razpisne 

dokumentacije) 

 

je edino merilo za izbor najugodnejšega ponudnika za posamezno razpisano območje 

najnižja končna ponudbena cena.  
 

V primeru celovite ponudbe za vsa razpisana območja, ki bi bila zaradi dodatnega popusta 

cenovno ugodnejša od seštevka najugodnejših ponudb po posameznih razpisanih območjih, se 

kot najugodnejša izbere taka ponudba.   

 

 

2.11. Finančna zavarovanja 

 

Naročnik bo od ponudnikov zahteval: 

1.  bančno garancijo za resnost ponudbe, v višini 5 % skupne končne ponudbene vrednosti z  

veljavnostjo do 30.11.2012, sestavljeno v skladu z priloženim vzorcem (7.1. točka 

razpisne dokumentacije). Osnova za izračun vrednosti bančne garancije je skupna končna 

ponudbena cena iz obrazca ponudbe (vrstica 12, zadnji stolpec). Ponudniki morajo 

navedeno bančno garancijo predložiti v originalu že v ponudbeni dokumentaciji. 

 

2.  bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbenega 

zneska, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (7.2. točka razpisne dokumentacije), ki 
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jo izbrani ponudnik predloži ob podpisu pogodbe. Veljavnost bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti je skladna z veljavnostjo pogodbe.  

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec izročiti naročniku 

najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, 

da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

 

 

2.12. Ostalo 

2.12.1. Veljavnost ponudbe 

 

Ponudba mora biti veljavna do 30.11.2012. 

 

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 

pogodbe z izbranim ponudnikom oziroma drugačne odločitve naročnika ali Državne 

revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti bančne garancije za resnost 

ponudbe.  

 

2.12.2. Rok za sklenitev pogodbe 

 

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe o zagotovitvi prevozov v roku štirih 

dni po prejemu čistopisa pogodbe v štirih izvodih. Če izbrani ponudnik v določenem roku ne 

podpiše pogodbe, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudbe. 

2.12.3. Variante ponudbe 

 

Variantne ponudbe niso dopustne. 

 

2.12.4. Opozorila ponudnikom  

 Obseg prevozov je določen v 6. točki razpisne dokumentacije. Ponudnik mora pripraviti 

ponudbo po posameznih razpisanih območjih (sklopih), tako da zagotovi prevoze na 

vseh smereh v okviru posameznega razpisanega območja tj. za posamezno razpisano 

območje v celoti. Ponudnik lahko ponudi eno, več ali vsa razpisana območja. 

 Pred sklenitvijo pogodbe bo naročnik od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti 

posla in preprečitve korupcijskih tveganj pridobil izjavo oziroma podatke iz 6. odstavka 

14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. 

 Na poziv naročnika mu mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali 

izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniškoh deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedena v Navodilih, so urejeni v predlogu 

pogodbe.  



Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

 9 

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika 

ne bodo sprejemljive. 

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih 

stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali 

kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker 

ni bila sprejeta njegova ponudba.  

 

2.12.5. Poslovna skrivnost 
 
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni 

dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano 

»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« oziroma tiste podatke, ki jih kot takšne določa 

veljavna zakonodaja. 

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso 

vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki 

so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. 

 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene 

javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 

postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali 

kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako 

dobljenih podatkov. 

 

Pri določanju poslovne skrivnosti morajo ponudniki upoštevati določbo 22. člena ZJN-2, ki v 

drugem odstavku določa, da so javni podatki 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. 

 

 

2.13. Zahtevek za revizijo 

 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 

Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 

60/2011-ZTP-D -v nadaljevanju ZPVPJN). 

V skladu s 5. členom ZPVPJN se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega 

naročanja vloži v v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje 

naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.   

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, skladno s 

prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, lahko vloži najpozneje v osmih delovnih dneh od dneva 

objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 

nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali 

predhodno objavljenega obvestila o naročilu.  

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih 

dni od prejema odločitve o oddaji  naročila.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201160&stevilka=2820
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Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim 

sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje 

in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim 

elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. 

 

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

finance.  

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 

2. ime naročnika, 

3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju 

sposobnosti, 

4. predmet javnega naročila, 

5. očitane kršitve, 

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa 

s pooblaščencem,  

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih 

sredstev in iz katerega sklada. 

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega 

odstavka 71. člena  ZPVPJN. 

 

 

Izjavljamo 

 

1. da smo seznanjeni z vsemi določili Povabila in Navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za 

ugotavljanje sposobnosti ponudnika pri oddaji javnega naročila št. JN 9748/2012, za 
zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper, da smo jih razumeli ter 

soglašamo, da so sestavni del ponudbe, 

 

2. da smo seznanjeni z razpisanimi relacijami in da smo si le-te ogledali.  

 

Datum: 

 

        PONUDNIK: 

             (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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3. OBRAZEC PONUDBE 

PONUDNIK: ______________________________________________________________ 

Sedež_____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik___________________________________________________________ 

Tel./fax številka_____________________________________________________________ 

Elektronski naslov___________________________________________________________ 

MATIČNA ŠTEVILKA   _____________________________________________________ 

ID št. za DDV/DAVČNA ŠTEVILKA ___________________________________________ 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ____________________________________ 

ODPRT PRI BANKI _________________________________________________________ 

 

PONUDBENA CENA   

Ponudnik mora izpolniti podatke za vsako posamično razpisano območje za katero daje 

ponudbo. Skupna končna ponudbena cena za ponujena razpisana območja,  izračunana za 128 

dni, (vrstica 12, zadnji stolpec) je osnova za izračun vrednosti bančne garancije za resnost 

ponudbe. 

 

 RAZPISANO OBMOČJE 
DNEVNA CENA 

(EUR) 
DDV (EUR) 

KONČNA PONUDBENA 

CENA (EUR) 

1   OŠ  KOPER    

2   OŠ  ŠKOFIJE 
   

3   OŠ DEKANI 
   

4   OŠ MAREZIGE 
   

5 
  OŠ  PRADE s podružnico  

        SV. ANTON 

   

6   OŠ GRAČIŠČE 
   

7   OŠ ŠMARJE 
   

8 
  OŠ ŠMARJE  

(GRINTOVEC) 

   

9   CKSG  PORTOROŽ 
   

10 
  CENTER ZA USPOS. E. 

VATOVEC  STRUNJAN  

   

11 
SKUPAJ  ZA VSA 

PONUJENA OBMOČJA  

   

12 
SKUPAJ ZA VSA 

PONUJENA OBMOČJA 

ZA 128 DNI  

×××××××× ×××××××  

 

Ponudniki, ki so ponudili zagotovitev prevozov za vsa razpisana območja in nudijo dodatni 

popust, v kolikor bi jim bila dodeljena vsa območja, izpolnijo še naslednji del ponudbe:  
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DNEVNA 

CENA (EUR) 

DODATNI 

POPUST  

(EUR) 

CENA Z 

DODATNIM 

POPUSTOM 

(EUR) 

DDV 

(EUR) 

KONČNA 

PONUDBENA 

CENA 

(EUR) 

SKUPAJ ZA 

VSA 

PONUJENA 

OBMOČJA 

     

 

 

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do 24.6.2013. 

 

 

ROK VELJAVNOSTI PONUDBE: 30.11.2012 

V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe z 

izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije, kar 

pomeni tudi podaljšanje roka veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe. 
 

NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE: (ustrezno obkroži) 

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:  

- samostojno - kot samostojen ponudnik,  

- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci,  

- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov. 

 

 

 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:_________________________________________. 

 

Oseba, ki bo odgovorna za zagotavljanje prevozov:_______________________________. 

 

Kontaktna oseba za tolmačenje ponudbe:________________________________________. 

 

 

 

Datum:            PONUDNIK: 

       (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

 

4.1 Pogoji za priznanje sposobnosti 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 

pogojev: 

 

A. Osnovna sposobnost: 

 

4.1.1 Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 –popr. in 39/09): hudodelsko združevanje, 

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

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

podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 

nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 

posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. 

4.1.1.1 Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 

smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.  

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da 

niso storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja 

takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 

izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.  

 

4.1.2 Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 

ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 

poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil 

poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden 

katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v 

kateri ima sedež. 

 

4.1.3  Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem. 

 

4.1.4  Da naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 

napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. 

 

4.1.5 Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi 

določbami države, kjer ima sedež, ali določbami Republike Slovenije 

 

4.1.6 Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te 

informacije zagotovil. 
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4.1.7 Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 

 

4.1.8   Da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. člena Zakona 

o javnem naročanju. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila. Če država, v 

kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da 

zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta. 

Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim 

organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. 

 

 

B. Poklicna sposobnost: 

 

4.1.9  Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 

države članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski 

register. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazilo. Če država, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 

prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  

 

4.1.10 Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnost prevoza 

potnikov v cestnem prometu. Ponudniki morajo predložiti ustrezno licenco.  

 

 

Dokazila pod točko A.:  izjava št. 1 oziroma dokazila za tuje ponudnike 

 

Dokazila pod točko B.: izjava št. 1 oziroma dokazila za tuje ponudnike ter veljavno 

dovoljenje (licenca). 

 

 

C. Ekonomska in finančna sposobnost: 

 

4.1.11. Da je znašala višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 

in 2011 (skupaj v vseh treh letih) najmanj dvakratni znesek skupne končne ponudbene cene 

(iz obrazca ponudbe - vrstica 12, zadnji stolpec). Ponudnik lahko pogoj izpolni kumulativno 

skupno s podizvajalci; 

 

Dokazilo: bilance uspeha za leta 2009, 2010 in 2011 (bilance uspeha morajo biti revidirane, v 

kolikor je ponudnik po zakonu zavezan k reviziji letnih računovodskih izkazov) ali S.BON 1, 

ki ni starejši ob 30 (trideset) dni od dneva oddaje ponudbe. 

 

Če ponudnik posluje manj kot tri leta predloži ustrezno dokumentacijo za obdobje poslovanja, v 

tem primeru morajo znašati celotni skupni prihodki za obdobje poslovanja najmanj dvakratno 

skupno končno ponudbeno ceno (iz obrazca ponudbe-vrstica 12, zadnji stolpec).  

 

4.1.12. Da ponudnikov transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih  pred objavo javnega 

naročila ni bil blokiran.  
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Dokazilo: BON 2, ki ni starejši od 30 (trideset) dni od dneva oddaje ponudbe. Namesto 

obrazcev BON 2 se lahko predloži enakovredno potrdilo banke, da transakcijski račun v 

zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni bil blokiran. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 

dni od dneva oddaje ponudb. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko 

potrdil, kot ima računov. 

 

D. Tehnična in kadrovska sposobnost: 

 

Dokazila ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih 

4.1.13. Izpis izdajatelja licence o vozilih z licenco (za ponudnika in podizvajalce) ter izjava, 

da je izpis izdan po zadnji spremembi vozil (izjava št. 2-za ponudnika in podizvajalca); 

 

4.1.14. Seznam vozil in voznikov, ki jih bo ponudnik oz. podizvajalec vključil v zagotavljanje 

prevozov šolskih otrok in ki izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o posebnih pogojih za 

vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok: 

- seznam vozil mora vsebovati reg. št., št. sedežev in letnik izdelave; 

- seznam voznikov mora vsebovati leta veljavnosti vozniškega dovoljenja za vožnjo   

motornega vozila ustrezne kategorije in leta poklicne vožnje avtobusa ustrezne 

kategorije; 

 

4.1.15.  Izjava, da je skladno z zahtevami naročnika kadrovsko in tehnično sposoben izvesti 

javno naročilo (izjava št. 3 in ustrezna dokazila, če so z izjavo zahtevana). 
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PONUDNIK:  ________________________      

 

IZJAVA ŠT. 1      

 o izpolnjevanju pogojev osnovne in poklicne sposobnosti ponudnika 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:  

 

A. Osnovna sposobnost: 

 

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

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09), hudodelsko 

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

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

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

nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 

posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna 

dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. 

 

1.1.b. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil      

pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 

smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.  

 

1.2.   Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega 

posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, 

da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil 

proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 

predpisi države, v kateri imamo sedež. 

 

1.3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem.  

 

1.4. Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 

napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.  

 

1.5. Da ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi 

s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu zakonskimi določbami države, 

kjer ima sedež, ali določbami  Republike Slovenije. 

 

1.6. Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 

ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 

nismo zagotovili. 

 

1.7. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 

javnega naročanja. 

 

1.8. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena 
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Zakona o javnem naročilu.  

 

 

B. Poklicna sposobnost 

 

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa: 

 

- v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem 

uradu RS enota v _______________, številka ____________________(velja za ponudnike 

iz Republike Slovenije) 

 

- v drug register, v skladu s predpisi države: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________(velja za tuje ponudnike) 

 

 

 

Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti izjava podana 

pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 

gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.  

 

 

 

S podpisom te izjave  potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne 

pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.  

 

 

 

Datum: 

        PONUDNIK: 

             (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PODIZVAJALEC:  ________________________________________________________

      

Sedež_____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik___________________________________________________________ 

Tel./fax številka_____________________________________________________________ 

Elektronski naslov___________________________________________________________ 

MATIČNA ŠTEVILKA   _____________________________________________________ 

ID št. za DDV/DAVČNA ŠTEVILKA ___________________________________________ 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA ____________________________________ 

ODPRT PRI BANKI__________________________________________________________ 

IZJAVA ŠT. 1/P      

 o izpolnjevanju pogojev osnovne in poklicne sposobnosti podizvajalca 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:  

 

A. Osnovna sposobnost: 

 

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

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09), hudodelsko 

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

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

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

nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi 

posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti; pranje denarja. Za tovrstna 

dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. 

 

1.1.b. Da podizvajalec in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil  

pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske skupnosti  v 

smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.  

 

1.2  Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 

poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica 

ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo 

opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam 

uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, 

v kateri imamo sedež. 

 

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

našim poklicnim ravnanjem.  

 

1.4  Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne 

napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.  

 

1.5  Da podizvajalec na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu zakonskimi določbami 

države, kjer ima sedež, ali določbami  Republike Slovenije. 

 

1.6  Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v tem 
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ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 

nismo zagotovili. 

 

1.7  Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77 a. Člena 

Zakona o javnem naročilu.  

 

 

B. Poklicna sposobnost 

 

Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa: 

 

- v Sodni register, pod vložno številko _______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem 

uradu RS enota v _______________, številka ____________________(velja za ponudnike 

iz Republike Slovenije) 

 

- v drug register, v skladu s predpisi države: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________(velja za tuje ponudnike) 

 

Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, mora biti izjava podana 

pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 

gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.  

 

S podpisom te izjave potrjujemo, da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne 

pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.  

 

 

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 računov, ki jih bo predhodno 

potrdil izvajalec in bodo priloga računom, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec. 

  

Datum: 

        PODIZVAJALEC: 

            (žig in podpis pooblaščene osebe podizvajalca) 
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PONUDNIK/ PODIZVAJALEC __________________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA ŠT. 2  

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je izpis izdajatelja licence, ki smo ga 

priložili v ponudbi, izdan po zadnji spremembi vozil. 

 

 

 

 

 

 

Datum:          

 

                                                                                        PONUDNIK / PODIZVAJALEC: 

                                                                                          (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PONUDNIK:  ________________________      

IZJAVA ŠT. 3  

 

ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev za izvedbo javnega naročila 

 

Pogoje lahko ponudnik izpolni skupaj s podizvajalci. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

 

1. da smo sposobni zagotoviti prevoz učencev z zahtevanim številom ustreznih vozil, s katerimi 

že razpolagamo 

 

 

                                                                                                 PONUDNIK 

                                                                                           (žig in podpis pooblaščen osebe) 

 

oziroma 

                                                                        
 ker ne razpolagamo z zadostnim številom ustreznih vozil, k tej izjavi prilagamo ustrezna 

dokazila (dvostranski akt: npr. predpogodba, namera, kupoprodajna pogodba z odložnim 

pogojem-pridobitev javnega naročila...) s katerimi dokazujemo, da bomo pred sklenitvijo 

pogodbe pridobili zadostno število ustreznih vozil za izvedbo javnega naročila. V nasprotnem 

primeru bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 

      (Opomba: zgolj enostranske zaveze oz. izjave niso sprejemljive) 

 

       

                                                                                                 PONUDNIK 

                                                                                           (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 

 

2. da bomo pred sklenitvijo pogodbe na zahtevo naročnika za vse voznike, ki bodo izvajali javno 

naročilo, predložili vsa potrebna dokazila o izpolnjevanju pogojev v skladu z določili 90. 

člena Zakona o pravilih cestnega prometa. V nasprotnem primeru bo naročnik unovčil bančno 

garancijo za resnost ponudbe, 

 

3. da bodo vsa vozila, ki jih bomo vključili v izvedbo javnega naročila, tehnično brezhibna;  

 

4. da bomo sposobni zagotoviti ustrezno nadomestilo v primeru okvare vozila ali odsotnosti 

voznika. 

 

 

                                                                                               PONUDNIK 

             

                                                                                (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PONUDNIK:  ________________________ 

 

 

 

 

IZJAVA ŠT. 4 

 

 

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene javnega razpisa za zagotovitev prevozov šolskih 

otrok v Mestni občini Koper, objavljenega v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne in 

na Portalu javnih naročil dne 10.9.2012 pod št. JN 9748/2012, pridobi podatke iz kazenske 

evidence, ki se nanašajo na ponudnika in zakonite zastopnike pri Ministrstvu za pravosodje in 

podatke iz drugih uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev 

javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 

Ime in priimek___________________ 

EMŠO_________________________ 

Datum in kraj rojstva_____________ 

Stalno prebivališče_______________ 

 

 

Ime in priimek___________________ 

EMŠO_________________________ 

Datum in kraj rojstva_____________ 

Stalno prebivališče_______________ 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za 

zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper.  

 

 

 

 

Datum: 

        PONUDNIK: 

                (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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PONUDNIK:  ________________________ 

 

 

 

 

POOBLASTILO 

 

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, 

ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke. 

 

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za 

zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper. 

 

 

 

 

 

Datum: 

        PONUDNIK: 

                (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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4.2  PODIZVAJALCI 

 

Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, kateri del naročila in z vrednostjo del namerava dati 

v podizvajanje tretji osebi (podizvajalec) in navesti vse predlagane podizvajalce, z navedbo 

razpisanih območij oziroma relacij, kjer bodo zagotavljali prevoze in  njihovim deležem v 

ponudbeni ceni posameznega razpisanega območja. 

 

Za vsakega navedenega podizvajalca je potrebno izpolniti in priložiti obrazec Izjave št. 1/P ter 

predložiti dokazila o poklicni sposobnosti iz točke 4.1.10, to je ustrezno licenco. 

 

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj iz točke 4.1.11  kumulativno skupno s podizvajalci.  V tem 

primeru priloži dokazila tudi za podizvajalca.  

 

Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje kadrovskih in tehničnih pogojev skupaj s 

podizvajalci. V tem primeru mora ponudnik naročniku predložiti obrazec Izjave št. 2 tudi za 

podizvajalca ter listine o tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, predvidenih v točkah 4.1.13 

in  4.1.14. 

 

V primeru predložitve ponudbe s podizvajalci morajo biti podatki o podizvajalcu: naziv, polni 

naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta storitev, ki jih bo 

izvedel podizvajalec – predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev obvezna in 

bistvena sestavina pogodbe. Neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 so obvezna.  

 
 
Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa  

neposredno plačuje podizvajalcem navedenim v pogodbi. 

 

Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil račune svojih podizvajalcev, ki 

jih je predhodno potrdil.  

 

Naročnik bo v pogodbo z izbranim izvajalcem vnesel določilo, da izvajalec pooblasti 

naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

 

 

 

  



Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

 25 

 

4.3 SKUPNA PONUDBA  

 

Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni 

izvedbi naročila, kateri mora biti priložen k ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naročila 

mora natančno opredeliti odgovornost posameznih izvajalcev in opredeliti nosilca posla. 

Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva 

zavarovanja. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

 

V primeru predložitve skupne ponudbe mora pogoje za priznanje sposobnosti (4. poglavje), 

od točke A do D izpolnjevati vsak izvajalec posamezno. 
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5. PREDLOG POGODBE 

 

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ki jo zastopa župan Boris 

Popovič (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

matična številka: 5874424 

ID št. za DDV: SI40016803 

in 

________________________,_________________,______________, ki ga zastopa 

direktor____________________(v nadaljnjem besedilu: prevoznik ), 

 

matična številka:  

ID št. za DDV:  

skleneta naslednjo  

 

POGODBO O ZAGOTOVITVI PREVOZA  

ŠOLSKIH OTROK V MESTNI OBČINI KOPER 

 

 

1. člen 

 

Predmet te pogodbe je zagotovitev dnevnih prevozov učencev osnovnih šol in zavodov na 

podlagi javnega razpisa, izvedenega po odprtem postopku (objavljenega v Dodatku k 

Uradnemu listu Evropske unije dne in na Portalu javnih naročil dne 10.9.2012, JN 

9748/2012) ter odločitve o oddaji naročila z dne_____.  

 

Prevoznik bo prevoze zagotovil s podizvajalci navedenimi v ponudbi: 

 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Opomba: V pogodbo bodo vpisani pa še naslednji podatki: naziv, polni naslov, matična 

številka, davčna številka in transakcijski račun, vrsta storitev, ki jih bo izvedel, predmet, 

količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh storitev. Neposredna plačila podizvajalcem v 

skladu z ZJN-2 so obvezna. 

 

Prevoznik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje 

podizvajalcem navedenim v drugem odstavku tega člena. Prevoznik se zavezuje, da bo 

svojemu računu obvezno priložil račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

Podizvajalec ___________________________ je v ponudbi prevoznika-izvajalca z dne 

_____________ podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravna 

njegove terjatve do izvajalca. 
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2. člen 

 

Pogodba je sklenjena za obdobje od 1.12.2012 oziroma od zaključka postopka oddaje javnega 

naročila do konca šolskega leta 2012/2013, to je do 24.6.2013, z možnostjo podaljšanja v 

skladu z 2. točko šestega odstavka 29. člena ZJN- 2. Pogodba se lahko podaljšuje za obdobje 

enega leta, vendar skupno največ še za 3 leta, s tem da se izvaja v času pouka po šolskem 

koledarju. 

 

 

3. člen 

 

Vozni redi iz ponudbe št. ___________ so sestavni del pogodbe.  

 

 

4. člen 

 

Prevoznik se obvezuje, da bo prevoz zagotovil skladno z zakonskimi določili, ki urejajo 

prevoz oseb v notranjem cestnem prometu. 

 

Prevoznik je dolžan zavarovati učence proti morebitnim poškodbam, ki bi jih le-ti utrpeli v 

primeru prometne nesreče. Prevoznik v celoti odgovarja za varnost učencev med prevozom v 

šolo in iz šole. 

 

 

5. člen 

 

Prevoznik se obvezuje, da bo prevoze zagotavljal vse dni pouka po šolskem koledarju. 

 

Prevoznik 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. 

 

 

6. člen 

 

Osnovne šole posredujejo prevozniku seznam učencev vozačev in vstopne postaje.  

 

Prevoznik izda učencem (oz. osnovni šoli) ustrezne vozovnice za relacijo od doma (vstopna 

postaja) do kraja šole. Učenci lahko s to vozovnico koristijo vse prevoze (ob katerikoli uri), ki 

jih prevoznik opravlja na relaciji, navedeni na vozovnici, vključno s prevozi, ki jih prevoznik 

izvaja kot javni linijski prevoz. Naročnik dovoljuje prevozniku, da v primeru prostih kapacitet 

osnovnošolskega prevoza, ki se izvaja kot posebni linijski prevoz, le-tega koristijo tudi 

srednješolci in ostali naključni potniki. 

 

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe relacij in voznih redov, v kolikor se spremenijo 

potrebe posamezne šole.  
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7. člen 

 

Naročnik prevoza oziroma šole bodo vsa odstopanja od planirane organizacije šolskih 

prevozov javile prevozniku najkasneje 48 ur pred spremembo. 

 

 

8. člen 

 

Dnevna cena zagotovitve prevoza znaša____________EUR. 

 

Celotna pogodbena vrednost za obdobje od 1.12.2012 oziroma od zaključka postopka oddaje 

javnega naročila do konca šolskega leta 2012/2013, to je do 24.6.2013 (za cca 128 dni) znaša 

 

                                            _______________________________EUR. 

 

V ceni je vključen DDV. 

 

 

9. člen 

 

Dnevna cena je fiksna in nespremenljiva do 24.6.2013. 

 

Po tem obdobju se cena lahko uskladi sorazmerno s spremembo povprečne standardne tarife 

za prevoz potnikov v linijskem cestnem medkrajevnem prometu, ki jo objavi Gospodarska 

zbornica Slovenije oziroma Direkcija Republike Slovenije za ceste, oziroma v primeru, ko se 

standardna tarifa ne spremeni, pa se cena lahko uskladi sorazmerno s spremembo subvencije, 

ki jo prevoznikom priznava Ministrstvo za promet RS za opravljanje javnega linijskega 

cestnega prevoza potnikov na registriranih linijah. 

 

V obeh primerih se lahko upoštevajo le spremembe, objavljene v obdobju, za katerega je bila 

sklenjena predhodna pogodba oziroma aneks. 

 

 

10. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se strošek prevoza iz 8. člena pogodbe znižuje na račun 

kompenzacije za opravljanje javnega linijskega cestnega prevoza potnikov na registriranih 

linijah, v višini, ki bo priznana s strani Ministrstva za promet in sicer največ v višini 0,271 EUR 

(z DDV) za prevožen kilometer v okviru registriranih linij. V primeru podaljšanja pogodbe bo 

zniževanja stroška na račun kompenzacije lahko predmet pogajanj. 

  

 

11. člen 

 

Naročnik bo opravljene prevoze plačeval mesečno. Prevoznik bo do 10. dne v mesecu 

naročniku izstavil račun za pretekli mesec. 

 

Naročnik bo račun poravnal 30. dan po prejemu. 
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12. člen 

 

Prevoznik je ob sklenitvi pogodbe dolžan predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbenega zneska za čas trajanja pogodbe. 

 

V primeru podaljšanja pogodbe mora prevoznik predložiti novo bančno garancijo za čas 

podaljšanja veljavnosti pogodbe.  

 

 

13. člen 

 

V primeru, da prevoznik ne bo izvedel vseh z voznim redom predvidenih prevozov (razen ko 

gre za okoliščine iz drugega odstavka 5. člena ali za spremembe iz 7. člena pogodbe), mu bo 

naročnik za vsak neizveden prevoz obračunal pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene cene. 

Pogodbena kazen se poračuna z vrednostjo računa za mesec, v katerem niso bili izvedeni vsi z 

voznim redom predvideni prevozi. 

 

Skupna višina vseh pogodbenih kazni ne sme preseči 5 % celotne pogodbene vrednosti. V 

primeru preseganja te vrednosti je naročnik upravičen pogodbo prekiniti in unovčiti bančno 

garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

14. člen 

 

Naročnik si pridržuje pravico predčasno prekiniti pogodbo z 2-mesečnim odpovednim rokom, 

ki zače teči s prvim dnem v naslednjem mesecu, ko je prevoznik odpoved prejel.  

 

 

15. člen 

 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

po 2 (dva) izvoda. 

 

16. člen 

 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali vse morebitne medsebojne spore rešiti sporazumno. V 

primeru neuspele sporazumne rešitve, je za spore, ki izvirajo iz te pogodbe, pristojno sodišče v 

Kopru. 

 

17. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za:  

–  pridobitev posla ali  

–  za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

–  za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 



Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

 30 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 

predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična. (14. člen ZIntPK, UL RS št. 69/2011-UPB2) 

 

 

18. člen 

 

Pogodba stopi v veljavo po podpisu s strani obeh pogodbenih strank in z dnem predložitve 

garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, uporablja pa se od 1.12.2012 oziroma od 

zaključka postopka oddaje javnega naročila do 24.6.2013. 

 

 

Koper:                                                                                                      Koper:          

Številka:                                                                                                   Številka:  

 

 

 

Naročnik:                                                                                               Prevoznik: 

MESTNA OBČINA KOPER             

                                                                            

ŽUPAN                                                                                                  

Boris Popovič 
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6. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

 

Predmet javnega naročila je zagotovitev prevozov osnovnošolskih otrok v Mestni občini 

Koper 

 

Naročilo se odda za posamezno razpisano območje (sklop) v celoti.  

 

Ponudnik mora obvezno pripraviti ponudbo po posameznih razpisanih območjih, s tem da 

lahko ponudi eno, več ali vsa razpisana območja. 

 

Ponudnik mora zagotoviti prevoz učencev iz posamezne smeri tako, da zagotovi prihod v šolo 

oziroma odhod iz šole ob zahtevanem času. Prevoznik mora zagotoviti prevoz učencev iz 

vseh vstopnih postaj. Izpolnitev teh pogojev (pravočasnost prihoda oz. odhoda in zagotovitev 

prevoza iz vseh vstopno izstopnih postaj) mora biti razvidna iz voznih redov, ki so obvezni 

del vsebine ponudbe. Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot 

jih zahteva navedeno število učencev na posamezni smeri ter cestni pogoji. Pogoj velikosti 

vozil glede na cestne pogoje je naveden pri razpisanem območju. Ponudnik s podpisom 

navodil za izdelavo ponudbe potrdi, da je z relacijami seznanjen in da si jih je ogledal.  
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OSNOVNA ŠOLA KOPER 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

 

1. smer: ŠALARA-KAMPEL-KAMPEL Novaki-KAMPEL Brda 

ŠKARPA-MANŽAN-VANGANEL GUCI K-VANGANEL- 

VANGANEL skl.-TRIBAN-VINA KOPER-KOPER                                 7.20                              36      

 

2.smer: KAMPEL-KAMPEL Novaki-KAMPEL Brda-ŠKARPA- 

-MANŽAN-ŠALARA-KOPER                                                                         

                                                                                                                      8.10                         do 54                                      

 

3.smer: VANGANEL Guci-VANGANEL-VANGANEL skl.- 

  TRIBAN-VINA KOPER-KOPER  

                                                                                                                      8.10                               25                         

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

1. smer:LANTANA-Dolinska-MERCATOR- nad Dolinsko-ŠALARA 

-KAPELCA-KAMPEL NOVAKI-ŠKARPA-MANŽAN- 

VANGANEL GUCI K-VANGANEL-TRIBAN-VINA KOPER                                                                                                

                                                                                                                  13.15                                  28   

                                                                                                                  14,00                             do 54  

                                                                                                                  15.00                             do 54       
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OSNOVNA ŠOLA OSKARJA KOVAČIČA ŠKOFIJE 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

1.smer: ELERJI-Čuki-SP. ŠKOFIJE                                                      7.12                                   8 

                                                                                                                8.07                                   8 

 

 

2. smer: Čuki-MORETINI –MORETINI vrtnarija-SERMIN- 

ANKARAN K (avto pr.)-SP. ŠKOFIJE- 

 

                                                                                                                  7.54                                 8                                                                                                                   

                                                                               

 

3.smer: URBANCI-PLAVJE- SP. ŠKOFIJE                                            7.05                                12                                                                      

                                                                                     brez Urbancev      8.04                                 12                          

                                                                                                                   

 

4.smer: TINJAN vas -TINJAN-ZG. ŠKOFIJE-  

   SP. ŠKOFIJE                                                                                         7.20                                20 

                                                                                                                  7.40                                19 

 

 

5.smer: KOLOMBAR- SP. ŠKOFIJE                                                      7.26                                  2                                                                    

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

 

1.smer: SP. ŠKOFIJE-Čuki-ELERJI                                                          14.15                              8 

                                                                                                                    15.22                              8 

 

 

2. smer: SP. ŠKOFIJE-Čuki- ANKARAN K (avto pr.)-SERMIN- 

  MORETINI (vrtnarija)-MORETINI   

                                                                                                                   15.00                                 8 

 

 

3.smer: SP. ŠKOFIJE-PLAVJE-URBANCI                                             13.55                                12                          

                                                                   brez Urbancev                         15.00                                12  

                                                                   brez Urbancev  (kombi!)         15.35                                 1     

 

4.smer: SP. ŠKOFIJE- ZG. ŠKOFIJE-TINJAN-TINJAN vas                  14.15                                 21                      

                                                                                                                   15.15                                 18                      

 

5.smer: SP. ŠKOFIJE- KOLOMBAR                                                       14.50                                   2                                                                                                     

 

 

 

 

POSEBNI POGOJI GLEDE VELIKOSTI VOZIL (zaradi cestnih pogojev):   

- kombi za smeri 1 in 2 ter odhod ob 15.35 za Plavje,  

- manjši avtobus za smeri 3, 4 in 5 (razen odhod ob 15.35 za Plavje) 
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OSNOVNA ŠOLA DEKANI 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

                                                                                                                 

 

 1. smer: VARDA–Lama Dekani- Dekani 21- DEKANI                            7.50                              5               

                

 

2.smer: RAKITOVEC-ZAZID-PODPEČ-DEKANI                                   7.38                            16                                      

 

3.smer: BEZOVICA-LOKA-PREDLOKA- KORTINA- 

-DEKANI                                                                                                     7.45                            30                                                                                  

                                                                                                                

4.smer: PODGORJE--ČRNOTIČE-KASTELEC- 

ZG. ČRNI KAL-DEKANI                                                                          7.50                             27                                                                                                                                                                                                          

 

5.smer:OSP-GABROVICA-SP. ČRNI KAL-DEKANI                             7.48                             25                                                                                                                    

 

6.smer: DOL-HRASTOVLJE-MOSTIČJE-KORTINA-RIŽANA- 

-SV. NEDELJA-DEKANI                                                                          7.48                             28                                                                                                                           

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

 

1. smer: DEKANI-VARDA-Lama Dekani-Dekani 21                             13.30                              3                                   

                                                                                                                  15.15                               2                                    

 

2.smer: DEKANI--SP. ČRNI KAL-GABROVICA-OSP                        13.40                             20                                                                                                                            

 

3.smera: DEKANI-ZG. ČRNI KAL-KASTELEC- 

ČRNOTIČE-PODGORJE                                                                        13.40                             22                                                                                                                                                                                                          

 

4.smer: DEKANI-SV. NEDELJA-RIŽANA-KORTINA- 

MOSTIČJE-HRASTOVLJE-DOL                                                          13.40                             25                                                                                

 

5.smer: DEKANI-PODPEČ-ZAZID-RAKITOVEC                               13.40                             11 

 

6. smer: DEKANI-KORTINA-PREDLOKA-LOKA-BEZOVICA        13.40                              15                                                                                      

 

7.smer: DEKANI-SP. ČRNI KAL-GABROVICA--OSP- 

ZG. ČRNI KAL-KASTELEC-ČRNOTIČE-PODGORJE                      15.24                              11                              

 

8.smer: DEKANI-PREDLOKA-LOKA-BEZOVICA- 

-PODPEČ-ZAZID-RAKITOVEC                                                           15.24                               7                               

 

9.smer: DEKANI-SV. NEDELJA-RIŽANA-KORTINA- 

MOSTIČJE-HRASTOVLJE-DOL                                                          15.24                               7                          

 

 

 

POSEBNI POGOJI GLEDE VELIKOSTI VOZIL (zaradi cestnih pogojev):   manjši avtobus za relacije v smeri 

Rakitovec-Zazid 
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OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA JAGRA MAREZIGE 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

1.smer: ŠALARA market--KAPELCA-ŠKARPA- 

MANŽAN-ŠKARPA-VANGANEL-VANGANEL zad.. d.- 

ČENTUR K-BABIČI-BABIČI K-MAREZIGE        

                                                                                                                 7.49                               do 54  

 

2.smer: TRSEK-KOZLOVIČI-TRUŠKE- 

-BUČAJI-ZABAVLJE K-POPETRE K- 

-LOPAR-KAVALIČI-MAREZIGE  

                                                                                                                 7.51                                 15                                    

 

3.smer: LABOR-BORŠT-GLEM K-GLEM- 

-ŽUPANČIČI-BABIČI K-MAREZIGE                                    

                                                                                                                7. 41                                  17                                 

 

4. smer: MONTINJAN-MAREZIGE                                                     7.51                                    6 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

1.smer: MAREZIGE-BABIČI K-BABIČI- 

-ČENTUR K-VANGANEL-ŠKARPA-MANŽAN- 

ŠKARPA-KAPELCA-ŠALARA market                                             13.25                                  40                                

                                                                                                              14.30                                  10   

2.smer: MAREZIGE-KAVALIČI-LOPAR- 

-POPETRE K-ZABAVLJE K-BUČAJI-TRUŠKE 

-KOZLOVIČI-TRSEK                                                                          

                                                                                                              13.25                                   6                        

  14.30                                 10                                   

 

3.smer: MAREZIGE-BABIČI K-ŽUPANČIČI- 

-GLEM K-GLEM-BORŠT-LABOR                                                   13.25                                    8                           

                                                                                                             14.30                                    5     

 

4. smer: MAREZIGE-MONTINJAN                                                  15.15                                    4 
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OSNOVNA ŠOLA ELVIRA VATOVEC PRADE 

s podružnično šolo  SV. ANTON 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

1.smer: ŠKOCJAN-SV. MIHAEL-BERTOKI-SERMIN-PRADE            6.51                            23 

 

2.smer: KAVALIČI-DVORI-DOLANI-SV. ANTON-TURKI- 

-GREGORIČI-FARANČAN-ČEŽARJI-POBEGI I- 

-POBEGI II-PRI CERKVICI-PRADE                            

                                                                                         brez Kavaličev   7.16                            do 54 

                                                                                                                    8.15                           do 54 

 

3.smer: KAVALIČI-SV. ANTON- TURKI-GREGORIČI- 

-FARANČAN-ČEŽARJI-POBEGI I-POBEGI II- 

PRI CERKVICI-PRADE                                                                            7.07                            do 54 

 

4.smer: PRADE-PRI CERKVICI-POBEGI II- 

-POBEGI I-ČEŽARJI-FARANČAN-GREGORIČI- 

-TURKI-SV. ANTON                                                                                 7.48                            do 54 

 

5.smer. ŠKOCJAN (pri pokopališču zgoraj)- SV. MIHAEL- 

 BERTOKI.-PRADE                                                                                    8.05                             2           

 

6.smer: POTOK-BONINI-PRADE 

                                                                                                                      7,00                           10 

                                                                                       

 

7. smer: SERMIN-Gostilna Turk-Ribiška koča-PRADE- 

  BONINI-POTOK-VANGANEL-BONINI-PRADE 

                                                                                      prihod v Prade          7.25                           4 

                                                                                      prihod v Vanganel    7.38                          

                                                                                      prihod v Prade          7.55                          10 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                 število učencev 

 

1.smer: PRADE-PRI CERKVICI-POBEGI II- 

-POBEGI I-ČEŽARJI-FARANČAN-GREGORIČI- 

-TURKI- SV. ANTON-DOLANI-DVORI                                                 13.00                          do 54 

                                                                                                                     13.44                          do 54 

 

2.smer: PRADE-PRI CERKVICI-POBEGI II- 

-POBEGI I-ČEŽARJI-FARANČAN-GREGORIČI- 

-TURKI- SV. ANTON-DOLANI-KAVALIČI                                          13.00                          do 54 

 

3.smer: SV. ANTON-DOLANI-SV. ANTON- 

TURKI--GREGORIČI-FARANČAN-ČEŽARJI-POBEGI I- 

-POBEGI II-PRI CERKVICI-PRADE                                                       13.09                              27 

 

4.smer: PRADE-BERTOKI-SERMIN-SV. MIHAEL-ŠKOCJAN            13.00                             16 

                                                                                                                    13.45                             10 

5. smer: PRADE-SERMIN-Cesta na Rižano-PRADE- 

    BONINI-VANGANEL-POTOK-BONINI                                                                                                                                                                  

odhod iz Prad  (smer Sermin)    13.00                        1 

                                                                                               (smer Bonini)    13.15                         1                      

                                                                                       odhod iz Vanganela  13.35 
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6. smer: PRADE-SERMIN-Cesta na Rižano-Ribiška koča- 

   KAVALIČI- POTOK-BONINI-VANGANEL-POTOK-BONINI              

                                                                                       odhod iz Prad            14.00                       20                     

                                                                        odhod iz Vanganela   14.40                          

 

 

 

POSEBNI POGOJI GLEDE VELIKOSTI VOZIL (zaradi cestnih pogojev):  manjši avtobus za smer Bonini-

Potok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

 38 

 

OSNOVNA ŠOLA ISTRSKEGA ODREDA GRAČIŠČE 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

 

1.smer: TOPOLOVEC-BELVEDUR-KOROMAČI- 

- SIRČI-ABITANTI-GRADIN-PREGARA-BREZOVICA- 

TULJAKI K-TREBEŠE VAS-TREBEŠE-BUTARI- 

GALANTIČI-GRAČIŠČE                                                                          8.06                                32   

 

2. smer: KUBED-GRAČIŠČE                                                                    8.13                                6 

 

3..smer: MARSIČI-SOČERGA-LUKINI-DVORI M- 

MOVRAŽ-SMOKVICA-GRAČIŠČE                                                       8.03                                 21  

 

4. smer: POPETRE-GRAČIŠČE                                                                8.15                                 22  

 

 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

                                                                                               

 

1.smer: GRAČIŠČE-POPETRE-GALANTIČI-BUTARI- 

TREBEŠE VAS-TULJAKI K-BREZOVICA-PREGARA- 

ABITANTI-GRADIN-SIRČI-KOROMAČI-BELVEDUR- 

TOPOLOVEC   

                                                                            brez Abitantov              13.45                              21 

      14.50                              33 

                                                                                                                                                    

2. smer: GRAČIŠČE-KUBED:                                                                 13.45                                2 

                                                                                                                   14.45                                4                  

  

3.smer: GRAČIŠČE- SMOKVICA-MOVRAŽ-DVORI M- 

LUKINI-SOČERGA-SOČERGA D.-MARSIČI                        

                                                                             brez Dvori d                  13.51                              11 

                                                                                                                   14.51                              10                               

 

 

 

 

POSEBNI POGOJI GLEDE VELIKOSTI VOZIL (zaradi cestnih pogojev): manjši avtobusi 
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OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

                                                                                                         

1.smer: KOPER Tomos-Stara ŠALARA-GAŽON- 

            -ŠMARJE K -ŠMARJE                                                                7.10                              44                               

 

2.smer: POMJAN-ŠMARJE                                                                    7.30                               15   

                                                                                                                

3.smer: SV. MAVER-KRKAVČE-PUČE-KOŠTABONA-ŠMARJE    7.28                               45                                                                                                                  

 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

1.smer: ŠMARJE-POMJAN                                                                   13.10                               9   

                                                                                                                14.33                                6                                               

 

2.smer: ŠMARJE-KOŠTABONA-PUČE-KRKAVČE K-  

            SV. MAVER-KRKAVČE                                                          13.20                               26                                                                                       

                                                                                                                14.49                               19 

3.smer: ŠMARJE-ŠMARJE K –GAŽON- 

            -Stara ŠALARA-KOPER Tomos                                               13.30                               30                                                                                                          

   14.47                               14  
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OSNOVNA ŠOLA ŠMARJE  (GRINTOVEC) 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

                                                                                                         

1.smer: PADERNA (deviacija)-ŠMARJE                                               7.17                                23                       

 

2.smer: SERGAŠI-Spodnje KRKAVČE-GRINTOVEC-ŠMARJE        7.20                                22                         

             

              nadaljuje: Kr. Bošamarin (pred Dinosom)- Mercator- 

              bloki nad Dolinsko- Lantana- Dolinska- OŠ Koper                  8.10                                19                            

                                                                                                                

 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

 

1.smer: ŠMARJE-PADERNA-SERGAŠI-ŠMARJE- 

            GRINTOVEC-Spodnje KRKAVČE                                         

                                                                                                                 13.10                               24                              

 

2. smer: ŠMARJE-GRINTOVEC-Spodnje KRKAVČE- 

              ŠMARJE-PADERNA                                                               14.40                               21                  

 

 

 

POSEBNI POGOJI GLEDE VELIKOSTI VOZIL (zaradi cestnih pogojev):  manjši avtobus 
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CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA PORTOROŽ 

 

 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

1.smer: Pobegi-Prade pri šoli-Vojkovo nabr.- Kapelca- 

   Šalara-Mercator-Olmo-Prisoje- Markovec-Markovec trgovina- 

  Portorož                                                                                                 7.50                          32 +   spremljevalec 

 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev 

                                                                                                      petek     ostale dni                                                                                                                            

1.smer: Portorož-Markovec trgovina-Markovec- 

  Prisoje-Olmo-Mercator-Šalara-Kapelca-Vojkovo nabr.- 

  Prade pri šoli-Pobegi                                                                   13.00          15.20                32 +   spremljevalec             
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CENTER ZA USPOSABLJANJE ELVIRA VATOVEC STRUNJAN 

 

 

 

JUTRANJE VOŽNJE                                                                     ura prihoda v šolo            število učencev                     

 

1.smer: Markovec trgovina-Markovec trafika-Prisoje-Olmo- 

Prisoje vrtec-Olmo Dolinska c.-Mercator-Šalara (postaja Opel)- 

AP Koper-Vojkovo nabrežje-Kosovelov trg-Soča-Žusterna-  

Strunjan 

                                                                                                               7.35                         29 + spremljevalec 

 

 

 

VOŽNJE PO POUKU                                                                  ura odhoda iz šole                število učencev  

                                                                                                      petek     ostale dni  

                                                                                                       

1.smer: Strujan-Žusterna-Markovec cerkev-Markovec trafika- 

Prisoje-Olmo-Prisoje vrtec-Olmo Dolinska c.-Mecator- 

Šalara (postaja Opel)-AP Koper-Vojkovo nabrežje- 

Kosovelov trg-Soča  

                                                                                                      13.30         15.05                29 + spremljevalec 
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7. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ 

 

 

Naročnik bo zahteval bančno garancijo za resnost ponudbe že kot pogoj za veljavnost 

ponudbe, bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa kot je določeno v 

točki 2.11. razpisne dokumentacije. Bančne garancije morajo biti skladne s predloženimi 

vzorci. 

 

 

7.1. Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe 

 

 

7.2. Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
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Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe 

Naziv banke: 

Kraj in datum: 

Upravičenec: 

GARANCIJA ZA RESNOST  PONUDBE št. ……………………………………… 

v skladu z javnim razpisom, objavljenim v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne in 

na Portalu javnih naročil dne 10.9.2012, JN 9748/2012, za zagotovitev prevozov šolskih 

otrok v Mestni občini Koper. 

Za potrebe naročnika MESTNE OBČINE KOPER, je ponudnik dolžan za resnost svoje 

ponudbe na javnem razpisu poskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5% od ponudbene 

vrednosti, kar znaša              EUR. 

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi,  

 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejemu njegove 

ponudbe: 

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku, 

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom. 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 

plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v 

svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 

zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije štev. .................... 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 

razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 

ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo posla; 

vendar najkasneje do roka izteka veljavnosti ponudbe. 

Če od vas ne sprejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ……., ta 

garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

 

        

 

Banka: 

                                                                                (žig in podpis) 

 



Zagotovitev prevozov šolskih otrok v Mestni občini Koper 

 45 

Vzorec bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del 

Naziv banke: 

Kraj in datum: 

Upravičenec: 

 

V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………, 

sklenjeno med upravičencem ………………………………………………………….. 

in ……………………………………………………………………………………… . 

v skladu z javnim razpisom, objavljenim v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne in 

na Portalu javnih naročil dne 10.9.2012, JN 9748/2012, za zagotovitev prevozov šolskih 

otrok v Mestni občini Koper 

dajemo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti 5% pogodbene 

vrednosti kar znaša ………………………………………. EUR. 

Izvajalec dolžan opraviti vsa dela po popisu del ter v skladu z razpisnimi pogoji 

v skupni vrednosti ..................................... EUR (z besedo   ...................................), 

v roku ................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

 

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo 

izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v 

nasprotnem primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali 5% pogodbene vrednosti kar znaša 

…………………………………….. EUR, če izvedba ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali 

količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne 

izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena dela tudi delno zadostujejo pogodbenim 

zahtevam.  

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije štev. .................... 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja najkasneje do ….. Po poteku 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 

naročnik garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Kopru. 

 

Banka: 

                                                                                         (žig in podpis)  


