

		28 | Stran
1 | Stran


NAROČNIK:
Občina Hoče – Slivnica
Pohorska cesta 15

2311 Hoče





DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA:


»STORITVE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI HOČE-SLIVNICA ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2019 DO 30. 6. 2023«


za oddajo javnega naročila po odprtem postopku 






NASLOV JAVNEGA NAROČILA
Naziv javnega naročila
VRSTA JAVNEGA NAROČILA
Javno naročilo storitve
ŠTEVILKA POSTOPKA
JN003892/2019-B=1
DATUM
6. 6. 2019
sprememba 21.6.2019


A) DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM




POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU 


Naročnik, OBČINA HOČE – SLIVNICA, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, vse zainteresirane ponudnike obvešča, da razpisuje javno naročilo »STORITVE PREVOZA OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI HOČE-SLIVNICA ZA OBDOBJE OD 1. 9. 2019 DO 30. 6. 2023«, ki je javno naročilo storitve. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentaciji.

Variantne ponudbe
Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA


Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku na podlagi 40. člena ZJN-3.

PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
	Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18);
	Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/17);
	Obligacijski zakonik (OZ, Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I-300/04-25);

Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11–uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18);
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11–uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12, 86/14 in 90/15);
Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Uradni list RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni list RS št. 69/2011);
Kazenski zakonik (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1);
	Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1, Uradni list RS št. 21/13);
	Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS št. 94/2007);
	Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS št. 6/2016 UPB7);
	Zakon o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2005 UPB5 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C);
	Zakon o motornih vozilih (ZMV-1, Uradni list RS št. 72/2017);
Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP, Uradni list RS št. 93/2017 UPB3, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G);
	Pravilnik o oznakah in opremi vozli s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS št. 1/2008, 78/2008, 1/2009);
	Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS št. 67/2007);
	drugi predpisi, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

Postopek se v celoti 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.


NAČIN ODDAJE PONUDBE


Skupna ponudba
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.

Skupina ponudnikov mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
	imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in
neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.

Naročnik bo vodilnega pogodbenika določil s sklepom in sicer na podlagi podatkov v ponudbi o tem, kateri partner v finančnem smislu prevzema v konzorciju največji obseg del. V ta namen morajo ponudniki izpolniti podatke v obrazcu ponudbe (priloga št. 1) te razpisne dokumentacije. Navedeno imenovanje je povsem neodvisno od imenovanja nosilca posla, ki ga opravi skupina ponudnikov. Ni nujno, da je vodilni pogodbenik nosilec posla. 

Ponudba s podizvajalci 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega javnega naročila. 

Vodilni pogodbenik v smislu četrtega odstavka 11. člena Gradbenega zakona ne more biti podizvajalec.

Dokumentacija, povezana s podizvajalci
 Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
	navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter,
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca:
	navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
	navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev,
	predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3  ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter

priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V kolikor izvajalec tega ne bo storil, ima naročnik pravico, da za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.

Neposredna plačila podizvajalcev
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:
	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

Način nastopanja istega gospodarskega subjekta
Naročnik dopušča, da isti gospodarski subjekt predloži več ponudb, vendar le v kolikor v različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu), medtem ko lahko isti gospodarski subjekt v isti vlogi (bodisi kot ponudnik, bodisi kot partner v skupnem nastopu) odda zgolj eno ponudbo. V primeru, da bo isti gospodarski subjekt predložil več kot eno ponudbo, v kateri bo nastopal v isti vlogi, bodo vse ponudbe tega gospodarskega subjekta izločene iz postopka oddaje javnega naročila. V primeru, da pa isti gospodarski subjekt nastopa v dveh ali več ponudbah v različnih vlogah, bodisi kot ponudnik bodisi kot partner v skupni ponudbi, cenejša ponudba, v kateri nastopa isti ponudnik, po roku za oddajo ponudb ne sme biti umaknjena, sicer bodo vse ponudbe, v katerih nastopa tak ponudnik, izločene iz postopka oddaje javnega naročila. 

Gospodarski subjekt lahko kot podizvajalec nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.

PREDMET JAVNEGA NAROČANJA 


Opis predmeta javnega naročanja
Predmet javnega naročila »Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v občini Hoče-Slivnica za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023« je izvajanje prevozov učencev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru in OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje.
Naročnik oddaja javno naročilo v 2 sklopih in sicer:

SKLOP 1 :
        - Prevoz učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje.

SKLOP 2 :
- Prevoz učencev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru

Ponudnik lahko ponudi izvedbo enega ali obeh sklopov.
Ponudnik mora za posamezno šolo (v okviru posameznega sklopa) ponuditi vse razpisane relacije in oblike prevozov (z avtobusom, kombijem ozir. minibusom), sicer bo njegova ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila.

Rok izvedbe pogodbenih obveznosti
Pogodbena dela se bodo pričela izvajati s 1. 9. 2019 in se bodo zaključila s 30. 6. 2023, kar pomeni, da se bodo izvajala štiri šolska leta in sicer 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2023/2024.


PRAVILA ZA SPOROČANJE


Oblika ponudbe
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz poglavja Sestavni del ponudbe te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta in le-te datirati in elektronsko podpisati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.

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

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v Prilogi št. 2 navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB 


Način in rok za prejem ponudb
Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 28. 6. 2019 do 11.00 ure.

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/e-oddaja. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo samo prijavi.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  28. 6. 2019 do 11.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Način in čas odpiranja ponudb
Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno. 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 28. 6. 2019, ob 11.01 uri, in sicer avtomatično v informacijskem sistemu e-JN. 

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 

Rok za dodatna pojasnila ponudb
Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje štiri dni pred rokom za prejem ponudb, pod pogojem, da bo vprašanje zastavljeno na portalu javnih naročil do 21. 6. 2019, do 9.00 ure.

Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

Razlogi za izključitev
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v tej dokumentaciji. 

Razlogi za izključitev
ZAP. ŠT.
PRAVNA PODLAGA
RAZLOG ZA IZKLJUČITEV
1.
prvi odstavek 75. člena ZJN-3
Če je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
	terorizem (108. člen KZ-1),

financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 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 KZ-1),
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),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a 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),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.A, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki, elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega) in soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe (Priloga št. 5) ter soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe (Priloga št. 6).



2.
drugi odstavek 75. člena ZJN-3
Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.B, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).


3.
a) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3
Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).



4.
b) točka četrtega odstavka 75. člena ZJN-3
Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.D, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).


5.
b) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3
Če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja  ali postopek likvidacije, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III. C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).


6.
c) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3
Če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu III.C, ki ga ponudnik predloži v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).



Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
	ponudnik;

vsi partnerji v skupni ponudbi;
	vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec. 

Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD obrazec ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki veljajo za podizvajalca. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev naročnik svetuje, da se za novo angažirane podizvajalce predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter o izpolnjevanju sorazmernih pogojev in ne zgolj ESPD obrazca.

Pogoji za sodelovanje
Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.

Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji
Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji. 

Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:
	na ponudnika;

na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3;
	na podizvajalce, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
	na dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada;

če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo oddati svoj ESPD obrazec.

Druga alineja osmega odstavka 94. člena ZJN-3 daje naročniku možnost, da obveznosti iz 94. člena ZJN-3, ki se nanašajo na podizvajalce, veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev in nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, zaradi česar naročnik določene pogoje določa tudi za dejanskega (končnega) izvajalca posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada. Dejanski (končni) izvajalec posla je tisti izvajalec, ki dejansko opravlja storitve na terenu, ne glede na njegovo pogodbeno povezavo z glavnim izvajalcem ali konzorcijem izvajalcev.

Podizvajalci, ki bodo priglašeni že ob oddaji ponudbe glavnega izvajalca ali skupne ponudbe, morajo oddati svoj ESPD obrazec. 

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti
ZAP. ŠT.
PRAVNA PODLAGA
POGOJ
ZA KOGA VELJA POGOJ
1.
prvi odstavek 76. člena ZJN-3
Gospodarski subjekt s sedežem v RS, mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum mora izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti v državi sedeža. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja ponudb od takšnega ponudnika zahteva dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje navedenega pogoja.

Gospodarski subjekt mora imeti veljavno licenco za notranji prevoz potnikov v cestnem prometu skladno z ZPCP-2.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.A in ga predložiti v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega) ter NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI - priložena mora biti fotokopija veljavne licence.


Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
	ponudnik;

vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada

Ekonomski in finančni položaj
ZAP. ŠT.
PRAVNA PODLAGA
POGOJ
ZA KOGA VELJA POGOJ
1.
Šesti odstavek 77. člena ZJN-3
Gospodarski subjekt v zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih poslovnih računov, na vseh poslovnih računih pri vseh poslovnih bankah, pri katerih ima odprte poslovne račune.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega) ter NASLEDNJA DOKAZILA V ELEKTRONSKI OBLIKI: Potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih pred rokom za oddajo ponudb ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot rok za predložitev dokazil.


Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
	ponudnik;

vsi partnerji v skupni ponudbi;
vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega naročila;
vsi dejanski (končni) izvajalci posla, ne glede na člen v podizvajalski verigi, ki mu dejanski izvajalec posla pripada.
2.

Ponudnik bo moral imeti ves čas izvajanja predmeta javnega naročila zavarovano avtomobilsko odgovornost (zavarovanje vozila in potnikov) - AO, skladno z ZOZP, za vsa prijavljena vozila s katerimi se bo izvajal predmet javnega naročila. Zavarovano mora biti vozilo in nezgodno zavarovani (invalidnost, smrt) vsi potniki v vozilu.

Tuji ponudniki s sedežem v državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije ali s sedežem v državi, s katero je sklenjen ustrezen mednarodni sporazum imajo lahko sklenjeno zavarovanje v tujini, pod pogojem, da zavarovanje krije škodo, povzročeno v Republiki Sloveniji.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.B in ga predložiti v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega.



Pogoj morajo izpolniti naslednji gospodarski subjekti:
	ponudnik;
	vsi partnerji v skupni ponudbi.





Tehnična in strokovna sposobnost
ZAP. ŠT.
PRAVNA PODLAGA
POGOJ
ZA KOGA VELJA POGOJ
1.
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3
Ponudnik mora izkazati, da ima zadostne tehnične zmogljivosti in ustrezne kadre ter predložiti najmanj 1 referenco, da je v zadnjih 3 letih pred rokom za oddajo ponudbe, izvajal linijske šolske  prevoze učencev, pri čemer vrednost posameznega referenčnega posla znaša najmanj 50.000 EUR brez DDV, za posamezno šolsko leto.  


INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.C, ki ga predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in NASLEDNJA DOKAZILA: Potrdilo o dobro opravljenem delu, izdano s strani referenčnega naročnika za vsako priglašeno referenco na Prilogi št. 10.



- Pogoj mora izpolniti ponudnik. 

- Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija
2.
Osmi odstavek 77. člena ZJN-3 ter drugi odstavek 10. člena ZJN-3
Ponudnik mora izkazati, da ima vse potrebne kadrovske in tehnične zmogljivosti za izvajanje predmetnega javnega naročila v skladu zakonodajo in ustreznim standardom kakovosti. 


INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD, ki ga gospodarski subjekt izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ v delu IV.C, ki ga predloži v elektronski obliki ali podpisanega skeniranega in NASLEDNJA DOKAZILA: Izjavo o podatkih o zagotavljanju ustreznih kadrov (Prilogi št. 8), izjavo o podatkih o tehnični zmogljivosti (Priloga št.7 )



- Pogoj mora izpolniti ponudnik. 

- Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni preko kateregakoli člana konzorcija


INFORMACIJE ZA UGOTAVLJENJE SPOSOBNOSTI


Informacija o ESPD
Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu s prvim odstavkom 79. člena ZJN-3 sprejme ESPD.

ESPD ponudnik  uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ga v elektronski verziji predloži v ponudbi elektronsko podpisanega (ali skeniranega podpisanega).

Dokazovanje pogojev za sodelovanje 
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev skeniranih zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. 

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti elektronsko podpisane s strani ponudnika. 

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti izjav oziroma potrdil pri podpisniku le-teh.

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je to navedeno pri posameznem pogoju. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje. 

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, mora priložiti primerne dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanega pogoja.

V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto elektronskega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. 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. 

Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, v obrazcu »Prijava«, navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, lahko pa tudi od ponudnikov, ki so po merilu za izbor uvrščeni za ponudbo ekonomsko najugodnejšega ponudnika, zahteval, da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3, ki niso uradno dostopna v javnih evidencah. 

Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna dokazila, kot na primer: skenirane sklenjene pogodbe za referenčne posle, podatke o referenčnih poslih, dokazila o kadrih, ipd...

Dopolnjevanje in spreminjane ponudb
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko (ni pa nujno) naročnik zahteva, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. 

Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
	svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,

istega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

FINANČNA ZAVAROVANJA


Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. Zavarovanje ali garancija, ki mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv, po vsebini ne sme odstopati od vzorca garancije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V tej dokumentaciji uporabljen izraz »bančna garancija« velja tudi za ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnicah. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Na podlagi drugega odstavka 93. člena ZJN-3 ter f) točke 6. odstavka 62. člena ZJN-3 naročnik v postopku javnega naročanja določa naslednja obvezna zavarovanja:

10.1.  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
Ponudnik mora skupaj s ponudbo dostaviti tudi bančno garancijo  ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe na obrazcu Priloga št. 11 ali na drugem obrazcu, ki bo po vsebini povsem skladen s Prilogo št. 11.

Garancija za resnost ponudbe mora biti v višini 10.000 €. Original garancija za resnost ponudbe mora biti sestavni del ponudbe. V kolikor ponudnik te garancije ne bo priložil k ponudbi ali v kolikor bo predložena garancija odstopala od Priloge št. 11, bo naročnik ponudnika izključil (izločil) iz postopka javnega naročanja.

Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna 60 dni dlje kot je veljavnost ponudbe in se mora glasiti na naročnika kot upravičena garancije za zahtevani znesek. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni podaljšajo rok veljavnosti garancije. V kolikor ponudnik tega ne stori, ima naročnik pravico, da unovči polni znesek bančne garancije za resnost ponudbe, s katero razpolaga, ponudnika pa izloči (izključi) iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti v pisni obliki. 

Garancija za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjena, ko bo naročniku dostavil zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Ostalim ponudnikom bo garancija za resnost ponudbe vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, na njihovo pisno zahtevo.

Naročnik bo unovčil polni znesek ponudnikove garancije za resnost ponudbe v primeru:
	če ponudnik spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb ali

če ponudnik po poteku roka za oddajo ponudb svojo ponudbo spremeni ali umakne ali
če ponudnik, ki je bil izbran in mu je bilo z odločitvijo javno naročilo oddano (v nadaljevanju izbrani ponudnik) ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
če izbrani ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

10.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v 10 (desetih) dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju tudi: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV, z veljavnostjo 30 dni dlje od poteka roka izvedbe pogodbenih obveznosti.

Če se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, ima naročnik pravico, da zahteva ustrezno podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja. 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku (kritje pravočasnosti izvedbe) ali če izvajalec ne poravna svojih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov ali če izvajalec ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja ob podaljšanju roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. Finančno zavarovanje lahko naročnik unovči za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna. 

V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti ponudnika do njegovih podizvajalcev.
 
Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči pod naslednjimi pogoji:
- če izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jih ne bo pravočasno in pravilno izvajal oz. jih bo enostransko prenehal izvajati,
- če na zahtevo naročnika v primernem roku, ki ga določi naročnik, pomanjkljivosti ne odpravi,
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca - prekinitev pogodbe po krivdi izvajalca.
Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi brez predhodnega opomina, mora pa izvajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti elektronsko ali pisno po pošti, najkasneje tri dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo.

Če izbrani ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje, da je ponudnik umaknil oz. spremenil ponudbo v času njene veljavnosti in bo naročnik unovčil originalno zavarovanje za resnost ponudbe.

CENA


Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.

V obrazec ponudbe (Priloga št. 1) se vpišejo končne ponudbene vrednosti za posamezni sklop, in sicer brez DDV ter z vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.

Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo storitev po sistemu »fiksnih cen na enoto«. Ponudbena cena mora biti fiksna za dve šolski leti 2019/2020 in 2020/2021. Za vsako nadaljnje šolsko leto do izteka pogodbe pa se cene prevozov s 1. septembrom povišajo le, če je rast cen življenjskih potrebščin višja kot 2,5% na letni ravni. V tem primeru se cene uskladijo tako, da se lahko zvišajo maksimalno 70% kumulativnega koeficienta rasti cen za preteklo leto, za kar bo sklenjen aneks k pogodbi.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen.


MERILA


Določitev meril za oba sklopa:

Naročnik bo prejete ponudbe v posameznem sklopu razvrstil po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba, sestavljena iz naslednjih meril:

MERILO 1: Ponudbena cena (maksimalno število točk je 95)

Upošteval se bo skupna ponudbena vrednost za posamezni sklop v EUR z DDV iz obrazca ponudbe. 

TOČKE = (najnižja skupna ponudbena vrednost vseh ponudnikov) x 95
		ponudnikova skupna ponudbena vrednost

Cenovno najugodnejša ponudba pri tem merilu prejme 95 točk, ostale ponudbe prejmejo ustrezno manjše število točk glede na vrednost odstopanja ponujene skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV od skupne ponudbene vrednosti v EUR z DDV najugodnejšega ponudnika. 

MERILO 2: Sklenjena in veljavna Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije

Ponudnik navede v obrazec ponudbe na Prilogi št. 1 ali razpolaga s sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet, kjer obkroži trditev DA, v primeru, da ponudnik izpolnjuje merilo ali NE, če ga ne izpolnjuje.

V primeru, da ponudnik ima sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije in obkroži DA, prejme 5 točk.
V primeru, da ponudnik nima sklenjene in veljavne Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije in obkroži NE, prejme 0 točk.

Ponudniki, ki so oddali skupno ponudbo ali nastopajo s podizvajalci dobijo točke po tem merilu samo, če imajo vsi sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije.

Naročnik si v skladu z 77. členom ZJN-3 pridrži pravico, da tekom ocenjevanja ponudb od ponudnika lahko zahteva potrdila in druga dokazila kot dokaz merila.


PONUDBA


Sestavni del ponudbe
Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje:

Zap. št.
DOKUMENTACIJA


Ponudba (priloga št. 1) 
	

Ponudbeni predračun 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN navedeni dokument naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.


Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (priloga št. 2).

	

Podatki o udeležbi podizvajalcev (Priloga št. 3).

	

Izjava podizvajalca (Priloga št. 4).


Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - pravna oseba (Priloga št. 5).


Soglasje za pridobitev podatkov iz kazenske evidence - fizične osebe (Priloga št. 6)

ESPD za vsakega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročanja (bodisi kot ponudnik, partner v skupnem nastopu ali podizvajalec) 

	

Potrdila bank oz. BON-2

Izjava s podatki o tehnični zmogljivosti (priloga št. 7)

Izjava o zagotavljanju ustreznih kadrov (Priloga št. 8)

Seznam referenc (Priloga št. 9)

Potrdilo o referenci (Priloga št. 10)

Bančna garancija za resnost ponudbe (Priloga št. 11)
	

Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. 12)

	

Vzorci pogodb o izvedbi javnega naročila za OŠ Franca Lešnika - Vuka Slivnica in OŠ Dušana Flisa Hoče s PŠ Reka-Pohorje (Priloga št. 13).


Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 30. 9. 2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izključi iz postopka javnega naročanja.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v elektronski obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentacije oziroma pojasnila o dokumentaciji o javnem naročanju.

ZAUPNOST


Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. 

Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zakonskim določbam, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« lahko umakne sam.

Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.

ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA


Odločitev o oddaji javnega naročila
Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sicer z objavo odločitve na portalu javnih naročil.

SKLENITEV POGODBE


Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe. 

V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi pogodbe naslednjega ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v kolikor bo njegova ponudba dopustna ter če bo to v interesu naročnika.

PRAVNO VARSTVO


V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 in 60/17) se lahko zahtevek za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, pristojen za preprečevanje korupcije.

Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od 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 dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. 

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.

Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo je treba vročiti po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer v višini 4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil.

PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO


Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.


B) OBRAZCI

PRILOGA št. 1
OBRAZEC PONUDBE Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Obrazcu Ponudbe (Priloga št. 1) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Na osnovi javnega razpisa »Naziv javnega naročila«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN _________/2019 ___, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:

Datum:	


PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

Samostojno
v skupnem nastopu*
S podizvajalci*

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.

PONUDNIK V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.:
Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Datum začetka opravljanja dejavnosti:

vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV:


PARTNER:
Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Datum začetka opravljanja dejavnosti:

vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV:


PARTNER:
Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Datum začetka opravljanja dejavnosti:

vrednost vseh prevzetih del v % od ponudbene vrednosti brez DDV:


VODILNI POGODBENIK Partner, ki prevzema največjo vrednost del.:
Naziv:


MERILO 1: PONUDBENA CENA

Ponudbena cena za SKLOP 1 (Prevozi učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s PŠ Reka-Pohorje):


Ponudbena vrednost brez DDV Ponudnik vnese Skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz popisa za skop 1 - rekapitulacija.:


Znesek DDV :


Skupna ponudbena cena vključno z DDV:



Ponudbena cena za SKLOP 2 (Prevozi učencev OŠ FLV Slivnica pri Mariboru):


Ponudbena vrednost brez DDV Ponudnik vnese Skupno ponudbeno vrednost v EUR brez DDV iz popisa za sklop 2 - rekapitulacija.:


Znesek DDV :


Skupna ponudbena cena vključno z DDV:



MERILO 2: SKLENJENA IN VELJAVNA KOLEKTIVNA POGODBA ZA CESTNI POTNIŠKI PROMET SLOVENIJE

Ponudnik ima sklenjeno in veljavno Kolektivno pogodbo za cestni potniški promet Slovenije (ponudnik ustrezno obkroži).

	DA	NE



PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do __________.
	Ponudbena cena je fiksna za dve šolski leti 2019/2020 in 2020/2021. Za vsako nadaljnje šolsko leto do izteka pogodbe pa se cene prevozov s 1. septembrom povišajo le, če je rast cen življenjskih potrebščin višja kot 2,5% na letni ravni. V tem primeru se cene uskladijo tako, da se lahko zvišajo maksimalno 70% kumulativnega koeficienta rasti cen za preteklo leto.

	Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

KRAJ


PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis





DATUM




PRILOGA: V kolikor oseba, ki elektronsko podpisuje ni zakoniti zastopnik ali prokurist ponudnika, mora biti priloženo veljavno pooblastilo za podpis. Če veljavno pooblastilo ne bo priloženo, bo naročnik ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe v tem delu.



PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudnik lahko ponudi izvedbo enega ali obeh sklopov.
Ponudnik mora za posamezno šolo (v okviru posameznega sklopa) ponuditi vse razpisane relacije in oblike prevozov (z avtobusom, kombijem ozir. minibusom), sicer bo njegova ponudba izločena iz postopka oddaje javnega naročila.
Ponudnik mora ponudbeni predračun oddati v elektronski obliki. 
Ponudnik mora vse zneske zaokrožiti na dve decimalni mesti, upoštevajoč tudi cene na enoto.
Ponujena cena ponudnika mora vsebovati morebitne popuste.

SKLOP 1: Prevozi učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s podružnično šolo Reka - Pohorje
RELACIJE
R e l a c i j a
Okvirni čas odhoda
Št. km
na dan
Cena za
polni km

Dnevna
cena relacije
v € brez
DDV*
Cena
relacije 
za 190
(povprečnih)
šol. dni v € brez DDV **
A. PREVOZI Z AVTOBUSI





Odcep Mariborska koča - Planinka Kop K – OŠ Hoče
6.35
14,80



OŠ Hoče - Planinka Kop K -Odcep Mariborska koča
15.00
14,80



Polana - Reka – OŠ Hoče
6.55, 7.40
7,60



OŠ Hoče – Reka - Polana
13.10, 14.05, 15.00
11,40



Rogoza – OŠ Hoče
7.10, 7.55
6



OŠ Hoče – Rogoza
12.20, 13.20, 13.55, 14.45
12



Število otrok, ki koristijo avtobusni prevoz v šol. letu 2018/2019 - cca 190 otrok
SKUPAJ:
66,60



B. PREVOZI Z MINIBUSI (16 sedežni - omejitev zaradi terena)





Minibus 1 





Hočka koča – Pivola – Vinšeki Pohorski dvor – OŠ Hoče
7.05
10,80



OŠ Hoče – Pohorski dvor - Pivola – Vinšeki – Hočka koča
14.45
10,80



Vinšeki -Pohorski dvor –Pivola 88 - OŠ Hoče
7.55
2,90



OŠ Hoče – Pivola 88 - Pohorski dvor - Vinšeki
13.15, 13.55
5,80



Minibus 2





Hočko Pohorje 53 – Grašič – Križna c. – Polanska cesta 133 – OŠ Hoče
6.45
12,70



OŠ Hoče – Polanska c. 133 – Križna c. – Grašič – Hočko Pohorje 53
14.40
12,70



Bohova – OŠ Hoče
7.05, 8.00
3,60



OŠ Hoče - Bohova
13.00, 14.00, 14.35
5,40



Hočko Pohorje 66 (Rečka graba) – AP pri podružnici Reka-Poh.
6.40
1,80



OŠ Hoče – Hočko Pohorje 66 (Rečka graba)
13.40
4,60



Odcep Planinka Kop K –Polana - OŠ Hoče
 7.35
11,80



OŠ Hoče-Polana - odcep Planinka Kop
14.05
11,80



Število otrok, ki koristijo prevoz z minibusi v šol. letu 2018/2019 - cca 82 otrok






SKUPAJ:
94,70



Opomba: natančen urnik voženj uskladita šola in prevoznik ob začetku šolskega leta.
* Dnevna cena relacije: št. km x cena za polni kilometer
** Cena relacije: dnevna cena x 190 (povprečnih) dni v šol. letu
Prevozi učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s podružnično šolo Reka - Pohorje:
Predmet
EM
količina
Cena skupaj v € (brez DDV)
Šolski prevozi z avtobusi
Šolskih dni
190

Šolski prevozi z minibusi
Šolskih dni
190



Skupaj brez DDV:



Popust ______%:



Skupaj brez DDV s popustom:



                                          DDV:



Skupaj z DDV:



Končna skupna ponudbena cena za štiri šolska leta (z DDV)




SKLOP 2: Prevozi učencev OŠ FLV Slivnica pri Mariboru

RELACIJE
R e l a c i j a
Okvirni čas odhoda
Št. km na dan
Cena za
polni km

Dnevna
cena relacije
v € brez
DDV*
Cena
relacije
za 190
(povprečnih)
šol. dni v € brez DDV**
A. PREVOZI Z AVTOBUSI





Slivniška/Livadna-Lobnik-Škrabl-križišče Orehova cesta/Kovaška-Fras- GD - Keršič-Fingušt-Rojko-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel/Lili- OŠ FLV Slivnica
7.00
7.25
12,60



Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras-Keršič-Fingušt- Rojko -  Kirbiš-Ul.talcev-Radizel/Lili- OŠ FLV Slivnica
7.50
5,50



OŠ FLV Slivnica -Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras –GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul.talcev-Radizel
13.10, 14.00, 15.00
18,90



Število otrok, ki koristijo avtobusni prevoz v šol. letu 2018/2019 - cca 122 otrok
SKUPAJ:
37



B. PREVOZI S KOMBIJI
(8 sedežna vozila)*





Čreta - Polanska c. 124 - Polanska c. 84 - Polanska c. 70 -Polanska c. 43 - Polanska c. 37 - OŠ FLV Slivnica
7.05, 7.35
5,40



OŠ FLV Slivnica – Čreta - Polanska c. 37 - Polanska c. 43 - Polanska c. 70 - Polanska c. 84 - Polanska c. 124    
13.00, 14.00
5,40



OŠ FLV Slivnica -Čreta
15.05
2,70



Rec – Lešnik – Lukman – Šega – Na klancu - OŠ FLV Slivnica
7.20, 7.00
6



OŠ FLV Slivnica – Na klancu – Šega – Lukman – Lešnik - Rec
13.20, 14.40
6



OŠ FLV Slivnica - Slivniška/Livadna-Lobnik-Škrabl-križišče Orehova cesta/Kovaška-Fras-GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul.talcev-Ul. Milke Volk
16.15
9



Število otrok, ki koristijo prevoz s kombiji v šol. letu 2018/2019 - cca 42 otrok
SKUPAJ:
34,50



C. PREVOZI Z MINIBUSI
(20 sedežna vozila)*





Vilenska 94-Vilenska 56a-križišče Vilenska c. Vinogradniška c.-Kratka ul.-Vinogradniška 47-Sončna pot-OŠ FLV Slivnica
6.55, 7.50
10



OŠ FLV Slivnica-Sončna pot-Vinogradniška 47-Kratka ul.-križišče Vilenska c., Vinogradniška c., Vilenska 56a – Vilenska 94
13.10, 14.00, 14.50
15



OŠ FLV Slivnica - Ul. Milke Volk (križišče s Čebelarsko ul.)
13.30, 14.30
5



Ul. Milke Volk (križišče s Čebelarsko ul.) - OŠ FLV Slivnica
7.20, 8.00
5



Število otrok, ki koristijo prevoz s minibusi v šol. letu 2018/2019 - cca 49 otrok
SKUPAJ:
35



Opomba: natančen urnik voženj uskladita šola in prevoznik ob začetku šolskega leta.
* število sedežev določeno zaradi problematike obračanja vozila na terenu
** Dnevna cena relacije: št. km x cena za polni kilometer
*** Cena relacije: dnevna cena x 190 (povprečnih) dni v šol. letu



Prevozi učencev OŠ FLV Slivnica pri Mariboru:
Predmet
EM
količina
Cena skupaj v € (brez DDV)
Šolski prevozi z avtobusi
Šolskih dni
190

Šolski prevozi z minibusi
Šolskih dni
190

Šolski prevozi s kombiji
Šolskih dni
190



Skupaj brez DDV:



Popust ______%:



Skupaj brez DDV s popustom:



                                          DDV:



 Skupaj z DDV:



Končna skupna ponudbena cena za štiri šolska leta (z DDV)








KRAJ


PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM






PRILOGA št. 2
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.
naziv gospodarskega subjekta:

naslov gospodarskega subjekta:

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne osebe:

telefon:

telefax:

ID za DDV:

matična številka gospodarskega subjekta:

št. transakcijskega računa:

GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED MSP, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES
DA
NE




pooblaščena oseba za podpis ponudbe in pogodbe oz. okvirnega sporazuma:


OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite)

Ponudnik
Partner v skupnem nastopu
Podizvajalec


Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje:

naslov pooblaščenca za vročanje:

kontaktna oseba:

elektronski naslov kontaktne osebe:

telefon:

telefax:



KRAJ


GOSPODARSKI SUBJEKT
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM







PRILOGA ŠT. 3
IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila« objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________., št. objave ________________________ ,

(ustrezno obkrožite A ali B)

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-teh:

PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI NASLOV,
OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):
NEPOSREDNO PLAČILO ZAHTEVA (ustrezno obkrožite)








DA
NE










DA
NE










DA
NE










DA
NE



Izjavljamo,
	da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci,

da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
	da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec predložili soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavo blaga, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 


Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

 izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo. Naročnik ponudnike opozarja, na novejšo prakso prekrškovnega sodišča in  Državne revizijske komisije, ki vlaga obdolžilne predloge na pristojno sodišče iz razloga, ker je v primeru, da ponudnik ob oddaji ponudbe izjavi, da ne nastopa s podizvajalci, po sklenitvi pogodbe pa kot izvajalec priglasi podizvajalce,  storjen prekršek dajanja neresnične izjave po peti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3, za katerega je zagrožena tudi stranska sankcija izločitve iz postopka javnega naročanja. 

Zaradi navedenega se morajo ponudniki zavedati, da bo naročnik vsako nominacijo novega podizvajalca preveril z vidika dajanja lažnih izjav in v primeru, da se izkaže, da je podan zakonski dejanski stan prekrška, ustrezno ukrepal.



KRAJ


PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis





DATUM





PRILOGA št. 4
IZJAVA PODIZVAJALCA*
V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila« objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________., št. objave ________________________,

izjavljamo, da

	bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

OBSEG IN VRSTA DEL PODIZVAJALCA:
PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST):








	zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,


	smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva. 



KRAJ


PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis





DATUM




* Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

PRILOGA št. 5
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – PRAVNA OSEBA
V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave ____________/2019___,

izjavljamo, da naročniku Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče kot naročniku, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da na dan izdaje potrdila o nekaznovanosti nismo bili pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

PONUDNIK (POLNO IME):


Sedež:

Poštna številka in kraj:

Občina sedeža ponudnika:

Davčna številka:

Matična številka:

Številka vpisa v sodni register:



KRAJ


GOSPODARSKI SUBJEKT
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM


PRILOGA št. 6
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE – FIZIČNE OSEBE
V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave ___________________,

izjavljamo, da naročniku Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, dajemo soglasje skladno z desetim odstavkom 77. člena ZJN-3 in skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3.

IME IN PRIIMEK:

EMŠO:

Datum rojstva:

Kraj rojstva:

Občina rojstva:

Država rojstva:

Ulica (naslov stalnega prebivališča):

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:

Državljanstvo:

Prejšnji priimek:


OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.


KRAJ



ime in priimek fizične osebe in podpis
DATUM





ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka javnega naročanja ESPD obrazec.












































POTRDILA BANK oz. BON-2

Ponudnik predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski subjekt odprt poslovni račun o neblokiranih/blokiranih poslovnih računih v zadnjih 6 –mesecih ali obrazec BON-2. Potrdila oz. obrazec BON-2 ne smejo biti starejši od 30 dni od datuma, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe.
PRILOGA št. 7
IZJAVA S PODATKI O TEHNIČNI ZMOGLJIVOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave ___________________,

Izjavljamo, da:
- razpolagamo z zadostnim številom vozil za nemoteno izvajanje posebnih linijskih prevozov skupine otrok tekom celotnega obdobja oddaje predmetnega javnega naročila (tudi v primeru povečanja števila otrok),
- da so vsa vozila, ki bodo vključena v šolske prevoze, tehnično brezhibna, ustrezno opremljena  in izpolnjujejo vse pogoje, ki jih zahtevajo veljavni predpisi za prevoze otrok, ter da bodo v izvajanje prevozov vključena le vozila, ki bodo prilagojena vsakokratnim pogojem na cestišču,
- da smo sposobni nemudoma zagotoviti ustrezno nadomestno vozilo v primeru okvar in da smo v primeru odsotnosti voznika sposobni nemudoma zagotoviti nadomestnega voznika, tako da kljub okvari vozila ali odsotnosti voznika, šolski prevozi potekajo nemoteno in brez zamud,
- da bodo vsa vozila, ki so namenjena prevozu otrok, ki so vključeni v javne zavode OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje oz. OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru, še posebej pred začetkom zime ustrezno in v skladu s predpisi opremljena za varen prevoz otrok,
- razpolagamo z naslednjim voznim parkom, ki ustreza vsem predpisom, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu, prevozu potnikov ter prevozu otrok v cestnem prometu in ki ustreza zahtevam naročnika (primerna velikost vozila) in številu otrok na posameznih relacijah posebnega linijskega prevoza:

Zap.
št.
VRSTA VOZILA
(kombi, minibus, avtobus)
LETO IZDELAVE VOZILA
ŠT. SEDEŽEV
LASTNIŠTVO VOZILA
1.




2.




3.




4.




5.




6.




7.




8.




9.




10.




11.




12.





KRAJ


PONUDNIK
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM



PRILOGA št. 8
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNIH KADROV
V zvezi z javnim naročilom »»Naziv javnega naročila««, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2019,

izjavljamo, da:

	da smo kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo v skladu z zahtevami naročnika, in sicer razpolagamo z zadostnimi kapacitetami voznikov, ki bodo vključeni v šolske prevoze, prav tako vsi vozniki izpolnjujejo pogoje, ki jih zahtevajo veljavni predpisi,
	da bomo za prevoze zagotovili voznike, ki imajo izkušnje pri ravnanju z otroki in bodo do njih strpni,
	bomo v primeru, če katerikoli od navedenih voznikov ne bi več izpolnjeval pogojev, ki veljajo za voznike, ki v cestnem prometu izvajajo prevoze potnikov in prevoze skupin otrok, zagotovili drugega ustrezno usposobljenega voznika, ki bo izpolnjeval vse z veljavnimi predpisi zahtevane pogoje in pogoje iz razpisne dokumentacije,

bomo v vsakem primeru zagotovili ustrezno usposobljenega voznika, ki bo izpolnjeval vse z veljavnimi predpisi zahtevane pogoje za prevoz oseb in skupin otrok v cestnem prometu,
	da bomo dosledno upoštevali urnik prevozov, ki ga bomo natančno uskladili z odgovorno osebo posamezne šole in
	da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.


Vozniki, ki bodo izvajali posebne linijske prevoze šolskih otrok:

1. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: _______

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


2. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: ________

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


3. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: _____

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: ______

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


5. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: ____

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:




6. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: __________

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


7. Ime in priimek: _______________________________________________

- izobrazba: __________________________________

- število let neprekinjenega opravljanja prevoza oseb v potniškem prometu: _________________

- voznik v rednem delovnem razmerju pri ponudniku (ustrezno obkrožiti):      DA     NE

- kratek opis izkušenj voznika, z navedbo relacij, na katerih opravlja prevoze oseb v potniškem prometu:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


* v kolikor je večje število voznikov, se lahko ustrezno dopišejo. 


Opomba: 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika, zahteva kopije veljavnih pogodb o zaposlitvi oz. o delu ali o sodelovanju za voznike, ki jih je navedel v ponudbi in dokazila o redni usposobljenosti (koda 95).








KRAJ


PONUDNIK
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM




PRILOGA št. 9
SEZNAM REFERENC


PONUDNIK ____________________________________

Zap. št.


Referenčni naročnik
Vrednost del v EUR brez DDV
Obdobje izvajanja prevozov
































KRAJ


PONUDNIK
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM



PRILOGA št. 10
POTRDILO O REFERENCI

V zvezi z javnim naročilom »»Naziv javnega naročila««, objavljenem na portalu javnih naročil dne _______________ pod številko objave JN ______/2019, izdajamo potrdilo


Gospodarski subjekt (naziv referenčnega naročnika)

Naslov referenčnega naročnika

Kontaktna oseba  referenčnega naročnika (ime in priimek) 

Tel. št. in E- naslov kontaktne osebe referenčnega naročnika

Opis posla (npr. izvedene aktivnosti storitev oz. posebnih linijskih prevozov)

Izvajalec referenčnega posla

Vrednost posla v EUR brez DDV

Datum začetka in končanja posla (navedite celoten datum, ne samo letnice)

Delež ponudnika, če je bil udeležen v skupnem poslu

Kraj opravljanja storitev

Podpis in žig naročnika referenčnega posla


Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

KRAJ


REFERENČNI NAROČNIK
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM



OPOMBA:
- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se ne bodo upoštevale.




KRAJ


PONUDNIK
 ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis
DATUM






PRILOGA št. 11
	BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ 

Za: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče za javno naročilo »NAZIV JAVNEGA NAROČILA«
Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče  (vpiše se izvajalec postopka javnega naročanja)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interne oznake postopka oddaje javnega naročila), katerega predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK V EUR: 10.000,00 EUR (desettisoč 00/100 EUR)
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 

ROK VELJAVNOSTI: ___________ (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE: _________ (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 
	naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali 

naročnik zavarovanja nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant
(žig in podpis)

PRILOGA št. 12
IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO
V zvezi z javnim naročilom »Naziv javnega naročila« objavljenem na portalu javnih naročil dne_________, št. objave ________________________ ,

se zavezujemo, da bomo v 10 (desetih) dneh po podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »Naziv javnega naročila« naročniku predložil originalno finančno zavarovanje v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum:
Ponudnik:

Žig in podpis:


GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO  DEL  št.____________
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče za Predmet javnega naročila  
Datum:       (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC: Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče  (vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK V EUR: v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV, kar znaša       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejema zahteve v skladu z 20. členom EPGP iz leta 2010
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: katerikoli podružnica garanta na območju Republike Slovenije. 
DATUM VELJAVNOSTI: ____________ (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja- 30 dni dlje od poteka roka za reklamacijo napak)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi pisni poziv in ne glede na kakršnikoli ugovor naročnika zavarovanja upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, da naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

								     garant									(žig in podpis)
55| Stran


PRILOGA št. 13
VZORCI POGODB O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

NAROČNIK:
Naziv in naslov:
Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
ki ga zastopa:
Župan dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž.
Matična številka:
1365568000 
Identifikacijska številka za DDV:
SI 24685844
Transakcijski račun:

 (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:
Naziv in naslov:



ki ga zastopa:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O PREVOZIH OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI HOČE – SLIVNICA,
za potrebe učencev OŠ Franca Lešnika-Vuka, Slivnica pri Mariboru
za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2019

UGOTOVITVENE DOLOČBE
člen
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Naziv javnega naročila« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo ____________.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ………………….. .

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi. 

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzame izvedbo naslednjih del: Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče – Slivnica, za obdobje od 1. 9. 2019 DO 30. 6. 2023 – za potrebe učencev OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru z naslednjimi pogodbenimi osnovami: na podlagi tehnične dokumentacije - popisa relacij, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in na podlagi sprejetega ponudbenega predračuna izvajalca s št. _______________, z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe.
Pogodbena dela se izvajalec zaveže izvesti pod obveznostmi iz ponudbe, ki jo je predložil na javni razpis in v obsegu in skladno z zgoraj navedenimi dokumenti.
Relacije prevozov so sledeče:
RELACIJE
R e l a c i j a
Okvirni čas odhoda
Št. km na dan
Cena za
polni km

Dnevna
cena relacije
v € brez
DDV
Cena
relacije
za 190
(povprečnih)
šol. dni v € brez DDV

A. PREVOZI Z AVTOBUSI





Slivniška/Livadna-Lobnik-Škrabl-križišče Orehova cesta/Kovaška-Fras- GD - Keršič-Fingušt-Rojko-Kirbiš-Ul. talcev-Radizel/Lili- OŠ FLV Slivnica
7.00
7.25
12,60



Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras-Keršič-Fingušt- Rojko -  Kirbiš-Ul.talcev-Radizel/Lili- OŠ FLV Slivnica
7.50
5,50



OŠ FLV Slivnica -Slivniška-Lobnik-Škrabl-Fras –GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul.talcev-Radizel
13.10, 14.00, 15.00
18,90




SKUPAJ:
37



B. PREVOZI S KOMBIJI
(8 sedežna vozila)*





Čreta - Polanska c. 124 - Polanska c. 84 - Polanska c. 70 -Polanska c. 43 - Polanska c. 37 - OŠ FLV Slivnica
7.05, 7.35
5,40



OŠ FLV Slivnica – Čreta - Polanska c. 37 - Polanska c. 43 - Polanska c. 70 - Polanska c. 84 - Polanska c. 124    
13.00, 14.00
5,40



OŠ FLV Slivnica -Čreta
15.05
2,70



Rec – Lešnik – Lukman – Šega – Na klancu - OŠ FLV Slivnica
7.20, 7.00
6



OŠ FLV Slivnica – Na klancu – Šega – Lukman – Lešnik - Rec
13.20, 14.40
6



OŠ FLV Slivnica - Slivniška/Livadna-Lobnik-Škrabl-križišče Orehova cesta/Kovaška-Fras-GD-Keršič-Fingušt-Kirbiš-Ul.talcev-Ul. Milke Volk
16.15
9




SKUPAJ:
34,50



C. PREVOZI Z MINIBUSI
(20 sedežna vozila)*





Vilenska 94-Vilenska 56a-križišče Vilenska c. Vinogradniška c.-Kratka ul.-Vinogradniška 47-Sončna pot-OŠ FLV Slivnica
6.55, 7.50
10



OŠ FLV Slivnica-Sončna pot-Vinogradniška 47-Kratka ul.-križišče Vilenska c., Vinogradniška c., Vilenska 56a – Vilenska 94
13.10, 14.00, 14.50
15



OŠ FLV Slivnica - Ul. Milke Volk (križišče s Čebelarsko ul.)
13.30, 14.30
5



Ul. Milke Volk (križišče s Čebelarsko ul.) - OŠ FLV Slivnica
7.20, 8.00
5




SKUPAJ:
35



Opomba: natančen urnik voženj uskladita šola in prevoznik ob začetku šolskega leta.


III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbenega predračuna izvajalca, št. __________________, z dne _______________, in znaša za vsa štiri šolska leta _____________EUR (brez DDV) ozir. _____________EUR (z DDV).
Izvajalec jamči fiksnost cen za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 Za vsako nadaljnje šolsko leto do izteka pogodbe pa se cene prevozov s 1. septembrom  povišajo le, če je rast cen življenjskih potrebščin višja kot 2,5% na letni ravni. V tem primeru se cene uskladijo tako, da se lahko zvišajo maksimalno 70% kumulativnega koeficienta rasti cen za preteklo leto, za kar bo sklenjen aneks k pogodbi.
Morebitne spremembe linij, postajališč, števila km, spremembe cen in druge spremembe bosta pogodbeni stranki določali z aneksi k tej pogodbi. Dodatne kilometre bosta ovrednotili po ceni za kilometer, ki je navedena v ponudbenem predračunu izvajalca za posamezno šolo oz. v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 v odvisnosti od priznanega povišanja cen prevoza.

IV. VELJAVNOST POGODBE
4. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo na linijah, opredeljenih v ponudbenem predračunu, vozil učence OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru v skladu z urnikom voženj, ki ga na začetku vsakega šolskega leta izbranemu izvajalcu predloži šola in ga po potrebi uskladita šola in pogodbeni prevoznik. Izvajalec se obvezuje, da bo prevoz opravljal vse pouka obvezne dni od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen
Naročnik se obvezuje:
-	v sodelovanju s šolo, za potrebe učencev katere se izvaja prevoz, vsaj 14 dni pred začetkom izvajanja storitev za naslednje šolsko leto seznaniti izvajalca z morebitnimi spremembami glede relacij prevozov, ki so predmet pogodbe,
-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
-	varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca in se nanašajo na izvedbo te pogodbe.

Osnovna šola bo vsa odstopanja od planirane organizacije šolskih prevozov javila izvajalcu najkasneje v 48 urah pred spremembo.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji za pravilno izvedbo storitev.
Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom in jih mora izvajalec izvajati v skladu z določbami:
	Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS št. 6/2016 UPB7);
	Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2005 UPB5 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C);
	Zakona o motornih vozilih (ZMV-1, Uradni list RS št. 72/2017);

Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP, Uradni list RS št. 93/2017 UPB3, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G);
	Pravilnika o oznakah in opremi vozli s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS št. 1/2008, 78/2008, 1/2009);
	Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS št. 67/2007);
Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/2013, 36/2014, 69/2015, 44/2017 in 74/2017-ZMV-1);
	drugih predpisov, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, se izvajalec obvezuje, da bo:
	učence in njihovo prtljago varno, udobno in točno ob dogovorjenem času pripeljal iz odhodnega do namembnega kraja po vnaprej določenem dnevnem razporedu, to je pred stavbe osnovnih šol in jih na istem mestu, po končanem pouku odpeljal v obratno smer,
	za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev (sprememba kilometrov,števila relacij in števila otrok in posledično velikost vozila) predhodno zahtevati soglasje naročnika in z njim skleniti aneks k pogodbi,
	odgovarjal za smrt, okvaro zdravja ali poškodbe potnikov med prevozom,

odgovarjal za zamudo, prekinitev ali neizvršitev prevoza,
	pravočasno opozoril na morebitne ovire pri realizaciji storitev,
	ščitil interese naročnika,
	izvršil dela solidno in kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitev, ki jih ugotovi naročnik med izvedbo, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik oddati delo drugemu izvajalcu in sicer na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

 
8. člen
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po podpisu te pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV (za šol. leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).
Garancija banke mora biti brezpogojna in nepreklicna in mora glasiti na prvi poziv, z veljavnostjo za štiri šolska leta s podaljšano veljavnostjo za dodatnih 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe oz. po izteku pogodbe.
Naročnica lahko unovči bančno garancijo v naslednjih primerih:
a) v primeru, da izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila in jih ne bo pravočasno in pravilno izvajal oz. jih bo enostransko prenehal izvajati,
b) v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo po izvajalčevi krivdi,
c) v primeru nekvalitetne izvedbe storitev po pogodbi,
d) v primeru nepravočasnega oziroma neažurnega izvajanja storitev v smislu te pogodbe,
e) v primeru, da v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi pomanjkljivosti. 

10. člen
Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo izvedene prevozne storitve, kazensko in odškodninsko odgovarja izvajalec.
Tako se zavezuje izvajalec skleniti ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi napake izvajanja pogodbenih storitev.
Ponudnik bo moral imeti ves čas izvajanja predmeta javnega naročila zavarovano avtomobilsko odgovornost (zavarovanje vozila in potnikov) - AO, skladno z ZOZP, za vsa prijavljena vozila s katerimi se bo izvajal predmet javnega naročila. Zavarovano mora biti vozilo in nezgodno zavarovani (invalidnost, smrt) vsi potniki v vozilu.


11. člen
V primeru okvare izvajalčevega vozila bo izvajalec poskrbel za drug ustrezen prevoz.
V primeru, ko bi bila vožnja tvegana zaradi izredno slabih vremenskih razmer ali zaradi kakršnega drugega vzroka nevarna, lahko izvajalec po lastni presoji opusti prevoz, o tem pa v najkrajšem času obvesti ravnatelja šole, na katero se prevoz učencev nanaša ter naročnico. V takem primeru prevoznik ni zavezan za povračilo škode, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza.

VII. PODIZVAJALCI

12. člen
Izvajalec bo izvedel storitve z naslednjimi podizvajalci:
-	podatki o podizvajalcu: _______________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
-	vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___________________________________________________
-	količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ______________________________________________

Po podpisu te pogodbe se lahko zamenja podizvajalec ali izvajalec sklene pogodbo  z novim podizvajalcem, vendar mora izvajalec, ki je sklenil to pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
-	svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
-	pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
-	soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso v razpisni dokumentaciji javnega naročila zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen
Opravljene storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejanskem številu šolskih dni v posameznem mesecu, po dejansko prevoženem številu polnih kilometrov iz ponudbenega predračuna in sicer enkrat mesečno, ne prej kot zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo e-računa naročniku. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

IX. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

14. člen
Naročnica se zavezuje, da bo izstavljen račun v primeru skladnosti s pogodbo poravnala v 30. dan po prejemu e-računa na TRR izvajalca.

X. ZAMUDNE OBRESTI, POGODBENA KAZEN IN PREKINITEV POGODBE

15. člen
Če naročnica ne plača pravočasno zapadlega nespornega zneska po izstavljenem računu, lahko izvajalec zahteva zakonske zamudne obresti od dneva zamude plačila.

16. člen
V primeru, da prevoznik ne bo izvedel vseh z voznim redom predvidenih prevozov, mu bo naročnica za vsak neizveden prevoz obračunala pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene cene za celotno šolsko leto. Pogodbena kazen se obračuna mesečno.

Skupna višina vseh pogodbenih kazni ne sme preseči 5 % celotne pogodbene vrednosti za celotno tekoče šolsko leto. V primeru preseganja te vrednosti je naročnica upravičena pogodbo prekiniti in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo storitev.
17. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Če naročnik ugotovi, da izvajalec naročilo izvaja z zamudami oziroma nekvalitetno ali v nasprotju s standardi in navodili, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo z odpovednim rokom 3 mesece.
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvedbo storitev določil nov izvajalec, če unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne pokrije stroškov.
18. člen
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

XI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.


20. člen
Predstavniki pogodbenih strank
Predstavnik in kontaktna oseba naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je ................................................tel. št. …………………E-mail…………………………………….
Predstavnik in kontaktna oseba izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je ................................................tel. št. …………………E-mail…………………………………….


XII. POSLOVNA SKRIVNOST

21. člen
Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

XIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, 1. april 1977, št. 18/1977).

23. člen
Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter  predložitve zavarovalnih polic v skladu s to pogodbo.

24. člen
Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

25. člen
Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

26. člen
Število izvodov pogodbe
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

27. člen
Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
	
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

28. člen
Socialna klavzula

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Naročnik:
OBČINA HOČE - SLIVNICA


Izvajalec:
Kraj in datum:	
Kraj in datum:	


župan dr. Marko Soršak
Podpisnik:























NAROČNIK:
Naziv in naslov:
Občina Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče
ki ga zastopa:
Župan dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž.
Matična številka:
1365568000 
Identifikacijska številka za DDV:
SI 24685844
Transakcijski račun:

 (v nadaljevanju: naročnik)

in

IZVAJALEC:
Naziv in naslov:



ki ga zastopa:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

Transakcijski račun:

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O PREVOZIH OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI HOČE – SLIVNICA,
za potrebe učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje
za obdobje od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2019

UGOTOVITVENE DOLOČBE
člen
Na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila »Naziv javnega naročila« objavljenega na portalu javnih naročil dne _______, št. objave _________, je bil z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ______ kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo ____________.

Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ………………….. .

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca št. ______ z dne _______ sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz razpisne dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi. 

V primeru nasprotja med to pogodbo, razpisno dokumentacijo in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe razpisne dokumentacije, nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzame izvedbo naslednjih del: Storitve prevoza osnovnošolskih otrok v Občini Hoče – Slivnica, za obdobje od 1. 9. 2019 DO 30. 6. 2023 – za potrebe učencev OŠ Dušana Flisa Hoče s Podružnično šolo Reka-Pohorje z naslednjimi pogodbenimi osnovami: na podlagi tehnične dokumentacije - popisa relacij, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in na podlagi sprejetega ponudbenega predračuna izvajalca s št. _______________, z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe.
Pogodbena dela se izvajalec zaveže izvesti pod obveznostmi iz ponudbe, ki jo je predložil na javni razpis in v obsegu in skladno z zgoraj navedenimi dokumenti.
Relacije prevozov so sledeče:
RELACIJE
R e l a c i j a
Okvirni čas odhoda
Št. km
na dan
Cena za
polni km

Dnevna
cena relacije
v € brez
DDV*
Cena
relacije 
za 190
(povprečnih)
šol. dni v € brez DDV **

A. PREVOZI Z AVTOBUSI





Odcep Mariborska koča - Planinka Kop K – OŠ Hoče
6.35
14,80



OŠ Hoče - Planinka Kop K -Odcep Mariborska koča
15.00
14,80



Polana - Reka – OŠ Hoče
6.55, 7.40
7,60



OŠ Hoče – Reka - Polana
13.10, 14.05, 15.00
11,40



Rogoza – OŠ Hoče
7.10, 7.55
6



OŠ Hoče – Rogoza
12.20, 13.20, 13.55, 14.45
12




SKUPAJ:
66,60



B. PREVOZI Z MINIBUSI (16 sedežni - omejitev zaradi terena)





Minibus 1 





Hočka koča – Pivola – Vinšeki Pohorski dvor – OŠ Hoče
7.05
10,80



OŠ Hoče – Pohorski dvor - Pivola – Vinšeki – Hočka koča
14.45
10,80



Vinšeki -Pohorski dvor –Pivola 88 - OŠ Hoče
7.55
2,90



OŠ Hoče – Pivola 88 - Pohorski dvor - Vinšeki
13.15, 13.55
5,80



Minibus 2





Hočko Pohorje 53 – Grašič – Križna c. – Polanska cesta 133 – OŠ Hoče
6.45
12,70



OŠ Hoče – Polanska c. 133 – Križna c. – Grašič – Hočko Pohorje 53
14.40
12,70



Bohova – OŠ Hoče
7.05, 8.00
3,60



OŠ Hoče - Bohova
13.00, 14.00, 14.35
5,40



Hočko Pohorje 66 (Rečka graba) – AP pri podružnici Reka-Poh.
6.40
1,80



OŠ Hoče – Hočko Pohorje 66 (Rečka graba)
13.40
4,60



Odcep Planinka Kop K –Polana - OŠ Hoče
 7.35
11,80



OŠ Hoče-Polana - odcep Planinka Kop
14.05
11,80




SKUPAJ:
94,70



Opomba: natančen urnik voženj uskladita šola in prevoznik ob začetku šolskega leta.

III. POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbenega predračuna izvajalca, št. __________________, z dne _______________, in znaša za vsa štiri šolska leta _____________EUR (brez DDV) ozir. _____________EUR (z DDV).
Izvajalec jamči fiksnost cen za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021 Za vsako nadaljnje šolsko leto do izteka pogodbe pa se cene prevozov s 1. septembrom  povišajo le, če je rast cen življenjskih potrebščin višja kot 2,5% na letni ravni. V tem primeru se cene uskladijo tako, da se lahko zvišajo maksimalno 70% kumulativnega koeficienta rasti cen za preteklo leto, za kar bo sklenjen aneks k pogodbi.
Morebitne spremembe linij, postajališč, števila km, spremembe cen in druge spremembe bosta pogodbeni stranki določali z aneksi k tej pogodbi. Dodatne kilometre bosta ovrednotili po ceni za kilometer, ki je navedena v ponudbenem predračunu izvajalca za posamezno šolo oz. v šolskih letih 2021/2022 in 2022/2023 v odvisnosti od priznanega povišanja cen prevoza.

IV. VELJAVNOST POGODBE
4. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo na linijah, opredeljenih v ponudbenem predračunu, vozil učence OŠ Franca Lešnika-Vuka Slivnica pri Mariboru v skladu z urnikom voženj, ki ga na začetku vsakega šolskega leta izbranemu izvajalcu predloži šola in ga po potrebi uskladita šola in pogodbeni prevoznik. Izvajalec se obvezuje, da bo prevoz opravljal vse pouka obvezne dni od 1. 9. 2019 do 30. 6. 2023.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

5. člen
Naročnik se obvezuje:
-	v sodelovanju s šolo, za potrebe učencev katere se izvaja prevoz, vsaj 14 dni pred začetkom izvajanja storitev za naslednje šolsko leto seznaniti izvajalca z morebitnimi spremembami glede relacij prevozov, ki so predmet pogodbe,
-	sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,
-	varovati kot poslovno tajnost vse podatke, ki jih izve od izvajalca in se nanašajo na izvedbo te pogodbe.

Osnovna šola bo vsa odstopanja od planirane organizacije šolskih prevozov javila izvajalcu najkasneje v 48 urah pred spremembo.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji za pravilno izvedbo storitev.
Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom in jih mora izvajalec izvajati v skladu z določbami:
	Zakona o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-2, Uradni list RS št. 6/2016 UPB7);
	Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS št. 56/2005 UPB5 - ZLDUVCP, 58/09, 36/10, 106/10 – ZMV, 109/10 – ZCes-1, 109/10 – ZPrCP, 109/10 – ZVoz, 39/11 – ZJZ-E, 75/17 – ZMV-1 in 10/18 – ZCes-1C);
	Zakona o motornih vozilih (ZMV-1, Uradni list RS št. 72/2017);

Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP, Uradni list RS št. 93/2017 UPB3, 40/12 – ZUJF, 33/16 – PZ-F in 41/17 – PZ-G);
	Pravilnika o oznakah in opremi vozli s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu (Uradni list RS št. 1/2008, 78/2008, 1/2009);
	Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS št. 67/2007);
Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni list RS št. 44/2013, 36/2014, 69/2015, 44/2017 in 74/2017-ZMV-1);
	drugih predpisov, ki urejajo področje, ki je predmet javnega naročila.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, se izvajalec obvezuje, da bo:
	učence in njihovo prtljago varno, udobno in točno ob dogovorjenem času pripeljal iz odhodnega do namembnega kraja po vnaprej določenem dnevnem razporedu, to je pred stavbe osnovnih šol in jih na istem mestu, po končanem pouku odpeljal v obratno smer,

za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih storitev (sprememba kilometrov,števila relacij in števila otrok in posledično velikost vozila) predhodno zahtevati soglasje naročnika in z njim skleniti aneks k pogodbi,
odgovarjal za smrt, okvaro zdravja ali poškodbe potnikov med prevozom,
odgovarjal za zamudo, prekinitev ali neizvršitev prevoza,
pravočasno opozoril na morebitne ovire pri realizaciji storitev,
ščitil interese naročnika,
	izvršil dela solidno in kakovostno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi storitev, ki jih ugotovi naročnik med izvedbo, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik oddati delo drugemu izvajalcu in sicer na izvajalčev račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

8. člen
Izvajalec mora najkasneje v roku 10 dni po podpisu te pogodbe izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % od skupne vrednosti pogodbe za celotno obdobje trajanja naročila z DDV (za šol. leta 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023).
Garancija banke mora biti brezpogojna in nepreklicna in mora glasiti na prvi poziv, z veljavnostjo za štiri šolska leta s podaljšano veljavnostjo za dodatnih 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe oz. po izteku pogodbe). 
Naročnica lahko unovči bančno garancijo v naslednjih primerih:
a) v primeru, da izvajalec del ne bo opravljal v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije javnega naročila in jih ne bo pravočasno in pravilno izvajal oz. jih bo enostransko prenehal izvajati,
b) v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo po izvajalčevi krivdi,
c) v primeru nekvalitetne izvedbe storitev po pogodbi,
d) v primeru nepravočasnega oziroma neažurnega izvajanja storitev v smislu te pogodbe,
e) v primeru, da v primernem roku, ki ga določi naročnik, ne odpravi pomanjkljivosti. 

10. člen
Za vse morebitne poškodbe in škode, ki bi nastale izključno kot posledica slabo izvedene prevozne storitve, kazensko in odškodninsko odgovarja izvajalec.
Tako se zavezuje izvajalec skleniti ustrezno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati zaradi napake izvajanja pogodbenih storitev.
Ponudnik bo moral imeti ves čas izvajanja predmeta javnega naročila zavarovano avtomobilsko odgovornost (zavarovanje vozila in potnikov) - AO, skladno z ZOZP, za vsa prijavljena vozila s katerimi se bo izvajal predmet javnega naročila. Zavarovano mora biti vozilo in nezgodno zavarovani (invalidnost, smrt) vsi potniki v vozilu.


11. člen
V primeru okvare izvajalčevega vozila bo izvajalec poskrbel za drug ustrezen prevoz.
V primeru, ko bi bila vožnja tvegana zaradi izredno slabih vremenskih razmer ali zaradi kakršnega drugega vzroka nevarna, lahko izvajalec po lastni presoji opusti prevoz, o tem pa v najkrajšem času obvesti ravnatelja šole, na katero se prevoz učencev nanaša ter naročnico. V takem primeru prevoznik ni zavezan za povračilo škode, ki nastane zaradi zamude ali prekinitve prevoza.

VII. PODIZVAJALCI

12. člen
Izvajalec bo izvedel storitve z naslednjimi podizvajalci:
-	podatki o podizvajalcu: _______________________________(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
-	vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:___________________________________________________ 
-	količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del: ______________________________________________

Po podpisu te pogodbe se lahko zamenja podizvajalec ali izvajalec sklene pogodbo  z novim podizvajalcem, vendar mora izvajalec, ki je sklenil to pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
-	svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,
-	pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
-	soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso v razpisni dokumentaciji javnega naročila zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca.

VIII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

13. člen
Opravljene storitve po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejanskem številu šolskih dni v posameznem mesecu, po dejansko prevoženem številu polnih kilometrov iz ponudbenega predračuna in sicer enkrat mesečno, ne prej kot zadnji dan v mesecu za tekoči mesec.
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo e-računa naročniku. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

IX. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

14. člen
Naročnica se zavezuje, da bo izstavljen račun v primeru skladnosti s pogodbo poravnala v 30. dan po prejemu e-računa na TRR izvajalca.

X. ZAMUDNE OBRESTI, POGODBENA KAZEN IN PREKINITEV POGODBE

15. člen
Če naročnica ne plača pravočasno zapadlega nespornega zneska po izstavljenem računu, lahko izvajalec zahteva zakonske zamudne obresti od dneva zamude plačila.

16. člen
V primeru, da prevoznik ne bo izvedel vseh z voznim redom predvidenih prevozov, mu bo naročnica za vsak neizveden prevoz obračunala pogodbeno kazen v višini 0,2 % pogodbene cene za celotno šolsko leto. Pogodbena kazen se obračuna mesečno.

Skupna višina vseh pogodbenih kazni ne sme preseči 5 % celotne pogodbene vrednosti za celotno tekoče šolsko leto. V primeru preseganja te vrednosti je naročnica upravičena pogodbo prekiniti in unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo storitev.
17. člen
V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
Če naročnik ugotovi, da izvajalec naročilo izvaja z zamudami oziroma nekvalitetno ali v nasprotju s standardi in navodili, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo z odpovednim rokom 3 mesece.
Izvajalec ima v primeru prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej opravljene storitve, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za izvedbo storitev določil nov izvajalec, če unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne pokrije stroškov.
18. člen
Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

XI. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Vso škodo, ki nastane v zvezi z izvajanjem te pogodbe, nosi izvajalec po načelih odškodninskega prava.


20. člen
Predstavniki pogodbenih strank
Predstavnik in kontaktna oseba naročnika za izvedbo storitev po tej pogodbi je ................................................tel. št. …………………E-mail…………………………………….
Predstavnik in kontaktna oseba izvajalca za izvedbo storitev po tej pogodbi je ................................................tel. št. …………………E-mail…………………………………….


XII. POSLOVNA SKRIVNOST

21. člen
Varovanje poslovne skrivnosti

Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe.

XIII. KONČNE DOLOČBE

22. člen
Prioriteta dokumentov

Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, zakona, ki ureja gradnjo objektov in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, 1. april 1977, št. 18/1977).

23. člen
Datum sklenitve pogodbe

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je opredeljeno v pogodbi.

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter  predložitve zavarovalnih polic v skladu s to pogodbo.

24. člen
Spremembe pogodbe

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.

Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

25. člen
Reševanje sporov

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu.

26. člen
Število izvodov pogodbe
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

27. člen
Protikorupcijska klavzula

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
	
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

28. člen
Socialna klavzula

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Naročnik:
OBČINA HOČE - SLIVNICA


Izvajalec:
Kraj in datum:	
Kraj in datum:	


župan dr. Marko Soršak
Podpisnik:



