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JAVNT RAzpts zA lzBtRo NAJUGoDuerSrcn poNUDNtKA zA PREVoz DVEH TEZJE
nll reZrO GTBALNO OVIRANIH DIJAKOV v SOI-O zn SOISTO LETO 2022123

Gimnazija Vid, TrZaSka cesta 72, Llubliana, objavlja naslednji

JAVNI RAZPIS

V Solskem letu 2022123 potrebujemo prevoz za dvateZje ali teZko gibalno ovirana dijaka
na naslednji razdalji:

Dijak A:
Ob studencu 1 1c, Ljubljana Polje - Gimnazija Vi6 (TrZa5ka cesta 72, Llubljana) - Ob
studencu 1 1c, Ljubljana Polje (skupna razdalja 20,4 km na dan).

Dijak B:
Cesta Dolomitskega odreda 50a, Log pri Brezovici- Gimnazija Vi6 (TrZa5ka cesta
72, Llubllana) - Cesta Dolomitskega odreda 50a, Log pri Brezovici (skupna razdalla
20,9 km na dan).

Opisni prikaz potije v prilogi tega razpisa.

2. PrevozteZje aliteZko gibalno oviranega dijaka opravljajo star5i dijaka, lahko pa tudi
prevoznik s prilagojenim vozilom za prevoz teZje ali teZko gibalno oviranega dijaka. V
predhodnem postopku je bilo ugotovljeno, da star5i obeh dijakov ne morejo zagotoviti
vsakodnevnega prilagojenega prevoza v 5olo, zato Sola izpelje postopek javnega
narodanja zaizbiro najugodnej5ega ponudnika organiziranega prevoza zateiie aliteZko
gibalno oviranega dijaka za Solsko leto 2022123 in z izbranim ponudnikom sklene
pogodbo za 6as od 1. 9. 2022 do 23.6.2023.

Sola mora zaizbiro organiziranega prevoznika izvestijavni razpis v skladu s pravili
javnega naro6anja, ga objaviti na spletni strani Sole in na oglasni deski. Ker vrednost
narodila ne presega 40.000,00 EUR, Sola ne bo objavila razpisa na portalu javnih narodil
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3. Na javni razpis se lahko prijavi prevoznik, ki kot fizicna ali pravna oseba opravlja
dejavnost prevoza in svojo ustreznost izkazuje z naslednjo dokumentacijo:

- veljavna licenca za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenca za

opravljanje drugih prevozov, 6e izpolnjuje druge pogoje prilagojenega.prevoza po

zakonu, ki ureja varnost v cestnem prometu;

- potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, kije prilagojeno prevozu teZje ali teZko
gibalno oviranega dijaka (vozilo, kije predelano oziroma primerno za prevoz te2je ali

teZko gibalno oviranega dijaka) s priloZeno fotografijo vozlla, kjer je viden tip in
registrska Stevilka vozila;

- potrdilo o tehnidno ustreznem vozilu in veljavna registracija.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predloZiti vso navedeno dokumentacijo.

Ponudnik mora v svoji ponudbi izrecno napisati, za kateri prevoz (dijak A oz. dijak B)

vlaga ponudbo.

Zaradi vedje razdalje med bivali56ema dijakov bo ponudba, v kateri bi ponudnik navajal
prevoz obeh dijakov z enim vozilom, zavrlena kot nedopustna.

Ponudnik lahko kandidira za prevoz obeh dijakov, a mora v tem primeru predloZiti
ustrezno dokumentacijo za dve vozili.

4. Subvencionira se prevoz dijaka v skladu s Solskim urnikom in v skladu s prisotnostjo
dijaka v Soli v 5olskem letu 2022123 oziroma v okviru obveznih Solskih dejavnosti.

lzbranemu najugodnejSemu ponudniku bo subvencioniran prevoz teZje ali teZko gibalno
oviranega dijaka v skladu s prisotnostjo dijaka v Soli po najkraj5i oziroma najbolj racionalni
poti, in sicer od kraja prebivali5da dijaka do kraja Solanja in naz$. Za najkrajSo oz. najbolj
racionalno pot se Steje pot, kije prikazana v prilogi tega razpisa.

lzbranemu najugodnejiemu ponudniku bo subvencioniran prevoz teZje ali teZko gibalno
oviranega dijaka tudiv primeru, 6e bo potrebno opraviti prevoz dijaka v skladu s Solskim
urnikom v kraj izven kraja Solanja v okviru Solskih dejavnosti, ekskurzij, ki so za dijaka
obvezne.

Z najugodnejSim izbranim ponudnikom bo Gimnazija Yi6 za obdobje od 1 . 9. 2022 do
23. 6.2023 sklenila pogodbo o subvencioniranju prilagojenih prevozov za posameznega
dijaka. Prevoznik bo mesedno po opravljenem prevozu poslal Soli specifikacijo opravljenih
voZenj v potrditev. Po potrditvi specifikacije opravljenih voZenj pa bo izstavil radun.
Nepotrjenih radunov s strani Sole ministrstvo ne bo upo5tevalo.

Gimnazija Vi6 bo sklenila pogodbo z najugodnej5im izbranim ponudnikom po prejemu
podpisane pogodbe o subvencioniranju prilagojenih prevozov med Solo in ministrstvom.

Gimnazija Vi6 bo ministrstvu posredovala razpisno dokumentacijo, sklep o izbiri
najugodnejSega ponudnikazdokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev. NajugodnejSije
tisti ponudnik, ki izpolnjuje pogoje zaptevoz dijaka, in 6igar ponudba cene prevoza na
kilometer z DDV je najniZja, ob tem pa se upo5teva najkrajSa oz. najbolj racionalna pot.

5. Pouk na Gimnaziji Vi6 se praviloma zadne ob 8.00 (izjemoma ob7.15) in se obicajno
zakljudi ob 14.10 (v posameznih dneh lahko tudi ob 13.20 ali ob 15.00). Natanden urnik
posameznega dijaka bo znan ob zadetku pouka. Urnik dijaka se med Solskim letom lahko
spremeni. lzbrani ponudnik bo obve56en tudi o vseh morebitnih spremembah urnika.
Prevozi se pridnejo 1.9.2022 in trajajo do vkljudno 23.6.2023.
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Pripravil:
Andrej Smrdu

Priloga razpisa: opisni prikaz poti
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Prevoznik mora organizirati prevoz tako, da dijak prispe v Solo najmanj 10 minut in najve6

30 minut pred zadetkom prve ure njegovega pouka. Prevoznik mora organizirati prevoz

tako, da prevzame dijaka iz Sole najveC 20 minut po zakljudku dijakovih Solskih

obveznosti.

V 6asu dijakove odsotnosti ali 6e za prevoz drlaka izjemoma poskrbijo njegovi star5i, se
prevozi ne opravljajo, izbrani ponudnik pa tudi ni upraviden do kakr5negakoli nadomestila
zaradiizpada dohodka.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 16. 8. 2022,

do 10.00. Upo5tevali bomo le prijave, ki bodo do navedenega roka prispele na Gimnazijo
vi6.

Neizbrani ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obve5deni do 30. 8. 2022.

Ponudbe lahko zainteresirani ponudniki oddajo pisno - po poSti priporodeno ali osebno na

naslov: Gimnazija Vi6, TrZaSka cesta 72, 1000 Ljubljana. Osebno oddane ponudbe se
vloZijo v tajni5tvu Sole. Ponudba mora prispeti v zaprti kuverti, na kateri mora biti napisan
naslov Sole z navedbo >Ne odpiraj, ponudba za prevoz teZko ali te2je gibalno oviranega
dijaka<, na hrbtni strani kuverte pa mora biti naveden polni naslov ponudnika. Prepozno
prispele ponudbe ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Gimnazija Vi6 si pridrZuje pravico, da pred kondno izbiro opravi 5e dodatna pogajanja za
dosego niZje cene prevoza. Morebitna pogajanja se bodo opravila le s ponudniki, ki bodo
v roku oddali popolno ponudbo.

Kontaktna oseba : And rej Sm rd u (and rei. sm rd u@qimvic.orq )

Odpiranje ponudb ne bo javno, izvedeno bo dne 17.8.2022 ob 9.00.
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