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1.  POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Naročnik Občina Mirna Peč, vas vabi, da podate ponudbo za izvajanje storitev PREVOZ 
OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MIRNA PEČ ZA OSNOVNO ŠOLO TONETA 
PAVČKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V SKLADU S 5. ODSTAVKOM 46. ČLENA ZJN-3. 
 
Uporaba postopka s pogajanji brez predhodne objave opravičuje razlog, da je naročnik za 
šolsko 2016/2017 oddal naročilo storitve prevozov na podlagi odprtega postopka z 
možnostjo podaljšanja v skladu s 5.odstavkom 46. člena ZJN-3 in sicer za dobo treh let v 
pisni obliki aneksa k pogodbi. 
 

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim 
načrtom: 

Stadij postopka  Datumi  

Rok za predložitev ponudb do 24.07.2019 do 09:00 

Odpiranje ponudb 24.07.2019 ob 09:10 

Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb  na način: 

• elektronska oddaja na URL: https://ejn.gov.si  
 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si. 
 
Ponudniki se morajo pred oddajo ponudbe registrirat i na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Ponudba se šteje za pravo časno oddano, če jo naro čnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si najkasneje do 24.07.2019  do 09:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN ozna čena 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. 
 
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na po rtalu https://ejn.gov.si ali na 
spletni strani Ob čine Mirna Pe č https://www.mirnapec.si/.  
 
Ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili dokumentacije. Zaželeno je, da je 
ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni 
dokumentaciji.  

Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne 
preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudnike 
opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. 
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Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija 
(»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku. 

 
Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo avtomati čno v informacijskem sitemu e-JN 
dne 24.07.2019 in se bo za čelo ob 09:10 uri  na spletnem naslovu: https://ejn. gov.si/. 
Javna objava se avtomati čno zaklju či po preteku 60 minut.  
 

Naročnik si pridružuje pravico izvesti en krog ustnih po gajanj v primeru, da bo cena 
presegla naro čnikova zagotovljena sredstva. O izvedbi pogajanj bo  naročnik 
pravo časno obvestil ponudnika.  

Predvideni rok izvedbe pogajanj je dne 24.07.2019 o b 12:00 uri na lokaciji naro čnika. 
 
Predmet pogajanj bo ponudbena cena. Predstavniki ponudnikov na ustnih pogajanjih morajo 
imeti pooblastilo za zastopanje ponudnika na pogajanjih. O pogajanjih se bo pisal zapisnik.  
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Nataša Rupnik, telefon (07) 39-36-106. 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
2.1 Splošno 
 

1. člen 
 
Naročnik Občina Mirna Peč bo storitev PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI 
MIRNA PEČ ZA OSNOVNO ŠOLO TONETA PAVČKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V 
SKLADU S 5. ODSTAVKOM 46. ČLENA ZJN-3 oddal po postopku pogajanja brez 
predhodne objave v skladu s 5. odstavkom 46. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo oddal javno naročilo  ponudniku, ki bo predložil dopustno ponudbo v smislu 29. 
točke 2. člena ZJN-3 ter katerega ponudba je ekonomsko najugodnejša glede na merilo za 
izbor ekonomsko najugodnejših ponudb. Nedopustne ponudbe bo naročnik izključil. 
 
V ta namen je naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudb, kot sledi. 
 
Javni razpis za oddajo javnega naročila po odprtem postopku se izvaja na podlagi naslednjih 
predpisov:  
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018, v nadaljevanju: ZJN-3);  
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11 
- ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU 1l in 60/17; - ZPVPJN); 
- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 
96/2015);  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št., 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – 
ZIPRS1617 in 13/18); 
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 
50/07, z vsemi spremembami);  
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007 UPB1 in spremembe);  
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB);  
- Zakon o prevozih v cestnem prometu (Ur. l. RS, št. 6/16.), 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo 

skupine otrok 
(Ur. l. RS, št. 110/04, 67/05 Odl.US: U-l-32/05-13, 91/06, 23/09), 
-  Zakon o prevoznih pogodbah v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 126/03,102/07 in 49/11),  
- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur.l. RS, št. 
23/09, 106/10 – ZMV, 44/13), 
-  Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur. l. RS, št. 56/08-UPB5, 57/08-ZLDUVCP, 58/09, 

36/10 – ZMV,109/10 – Zces-1, 109/10-ZPrCP, 109/10 – ZVoz in 39/11 – ZJZ-E), 
-  Pravilnik o avtobusnih voznih redih (Ur. l. RS, št. 29/00, 37/00, 35/01, 46/01-popr., 59/01 - 
ZPCP-1, 131/06 – ZPCP-2), 
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.  
 
 
2.2 Predmet javnega naro čanja 

2. člen 
 

Predmet javnega naročila so »PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MIRNA 
PEČ ZA OSNOVNO ŠOLO TONETA PAVČKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V SKLADU S 
5. ODSTAVKOM 46. ČLENA ZJN-3«.  
 
Za prevoz učencev, ki so predmet tega razpisa, je izdelan vozni red, ki je sestavni del 
dokumentacije in vam ga prilagamo. 
 
Iz voznega reda so razvidne linije in postaje oz. postajališča, število voženj, število 
kilometrov za obračun in predvideno število avtobusov, ki bodo učence vozili v šolo in iz šole. 
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Dnevno 1 avtobus naredi 3 vožnje na eni relaciji: 1 jutranjo in 2 popoldanski, in sicer 
potekajo popoldanske vožnje ena po peti šolski uri, druga po sedmi šolski uri. 
 
Za posamezno linijo je pri jutranjih prevozih navedeno število vseh učencev, ki naj bi se 
vključevali v prevoz. V številu učencev vozačev so zajeti tudi učenci, ki jih zjutraj v šolo 
pripeljejo starši, ko gredo na delo. Točen seznam učencev vozačev bo izbrani ponudnik dobil 
najkasneje do 1. septembra 2019. 
 
Pri številu kilometrov pa so navedeni dejansko narejeni kilometri, saj potekajo avtobusne 
linije krožno.   
 
Glede na obisk podaljšanega bivanja, dejanskega pre sežka števila u čencev na 
posamezni liniji si pridržujemo pravico do morebitn ih sprememb voznih redov v 
skladu z izkazanimi potrebami. Prevoznik mora pod e nakimi pogoji opravi tudi prevoz 
na morebitnih novih linijah. 
 
 
VOZNI REDI ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 ZA OSNOVNO ŠOLO TONETA PAVČKA 
 

RELACIJA ŠT. 1- ŠENTJURSKA DOLINA   (veliki avtobus ,      / 52+1/) 

NASELJE: V ŠOLO 
PO 5. ŠOL. 
URI 

PO 7. ŠOL. 
URI 

Mirna Peč 6.25 13.15 14.50 
 Dolenja vas    
Hrastje     
Poljane    
Selo    
Mali Kal    
Veliki Kal    
Postaja    
Mirna Peč 6.55 12.45 14.20 
SKUPNO ŠTEVILO DNEVNIH KILOMETROV: 40,8 

 
 
RELACIJA ŠT. 2- SPODNJA TEMENIŠKA DOLINA  (veliki a vtobus,)  /52+1/  

NASELJE: V ŠOLO 
PO 5. ŠOL. 
URI 

PO 7. ŠOL. 
URI 

Mirna Peč 6.55  13.15 14.50 
Vrhpeč     
Jelše     
Biška vas     
Mirna Peč     
G. Podboršt     
Malenska v.     
Vrhovo     
Jablan     
Šranga     
Mali Vrh      
Rogovila     
Mirna Peč 7.35  13.55 15.30 
SKUPNO ŠTEVILO DNEVNIH KILOMETROV: 51,9 
 

RELACIJA ŠT. 3- GLOBODOLSKA  DOLINA (mali avtobus,    / 29+1/ 
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NASELJE: V ŠOLO 
PO 5. ŠOL. 
URI 

PO 7. ŠOL. 
URI 

Mirna Peč  6.25 12.45 14.20 
Jordan Kal     
D. Globodol     
S. Globodol     
G. Globodol     
Mirna Peč 6.55 13.15 14.50 
SKUPNO ŠTEVILO DNEVNIH KILOMETROV: 54 
 
 

RELACIJA ŠT. 4- ŠENTJURSKA DOLINA  (mali avtobus)          / 29+1/ 

NASELJE: V ŠOLO 
PO 5. ŠOL. 
URI 

PO 7. ŠOL. 
URI 

Mirna Peč 6.55 13.35 15.10 
Čemše    
Šentjurij     
Hmeljčič 
(Fabjanovi)   

 

Hmeljčič (gas. 
dom)   

 

Globočdol    
Selo    
Mali Kal    
Veliki Kal    
Mirna Peč 7.15 13.15 14.50 
SKUPNO ŠTEVILO DNEVNIH KILOMETROV: 44,7 
 
 

RELACIJA ŠT. 5- SPODNJA TEMENIŠKA DOLINA (mali avto bus) / 29+1/ 

NASELJE: V ŠOLO  
PO 5. ŠOL. 
URI PO 7. ŠOL. URI 

 Mirna Peč 7.15  13.35  15.10                  
D. Podboršt 7.15     
Golobinjek 7.25     
Mirna Peč 7.35  13.55  15.30 
SKUPNO ŠTEVILO DNEVNIH KILOMETROV: 21,6 
 
 
SKUPAJ VSI PREVOZI: 213 KM / DAN V OBE SMERI  
 
PREDVIDENO ŠTEVILO in VELIKOST AVTOBUSOV: 
ZJUTRAJ:  2 (1 VELIKI (52+1) + 1 MALI (29+1)) 
PO POUKU:  2 (1 VELIKI (52+1) + 1 MALI (29+1)) 
 
V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 JE PREDVODENIH 189 DNI. 
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PONUDNIK MORA V ZVEZI S STRORITVIJO ZAGOTAVLAJTI NA SLEDNJE POGOJE: 
 

1. Ponudnik razpolaga s strokovnim  kadrom za izvedbo javnega naročila.  
2. Ponudnik mora razpolagati s tehnično brezhibnimi vozili z opremo, ki jo določajo 

predpisi za prevoze. Ponudnik mora zagotavljati vozila strokovne ustrezne kategorije 
in kakovosti v skladu z zakonodajo.   
 

3. Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo oziroma nadomestnega voznika v 
primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.  

 
4. Ponudnik se nepreklicno strinja, da bo skupaj z naročnikom za vsako šolsko leto 

posebej priredil program in urnik prevozov glede na zakonska določila o organizaciji 
in izvedbi prevozov šoloobveznih otrok (56. člen Zakona o osnovni šoli) zaradi med 
letom nastalih sprememb in da bo brez prigovorov opustil staro/ali privzel novo 
relacijo, ki sodi v območje šolskih okolišev, kjer izvaja prevoze po pogodbi. 

 
 
PREDVIDENI ČAS TRAJANJA POGODBE: 
Pogodba bo z izbranim ponudnikom sklenjena za šolsko leto 2019/2020. 
 
 
2.3 Ponudniki 

3. člen 
 

Ponudbo lahko odda vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja.  
 
Ponudbo se lahko odda kot: 
 
Samostojna ponudba 
Ponudba je samostojna, če v njen nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni 
ponudnik), ki sam izpolnjuje vse razpisne pogoje in zahteve ter v celoti prevzema izvedbo 
naročila. 
 
Skupna ponudba  
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Partnerji so med seboj 
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo 
celotnega naročila. V ponudbi morajo biti navedeni vsi partnerji, vodilni partner, ki jih 
zastopa, ter katera dela iz popisa del vsak od njih prevzema. Skupina mora predložiti pravni 
akt o skupni izvedbi naročila, če bodo izbrani na razpisu (OBR-4).  
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeljevati odgovornost posameznih 
izvajalcev za izvedbo naročila. Opredeliti mora tudi nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v 
primeru da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 
Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva 
zavarovanja. 
 
Ponudba s podizvajalci 
V ponudbi s podizvajalci poleg ponudnika kot podizvajalci oziroma kooperanti (v 
nadaljevanju: podizvajalci) nastopajo tudi drugi gospodarski subjekt: Ponudnik v razmerju do 
naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. Vrednost posla posameznega podizvajalca 
ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema glavni izvajalec oziroma posamezni 
partner v skupni ponudbi. 
 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci , je potrebno v ponudbi:  
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- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 
podizvajanje (OBR-5), 

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

(OBR- 5/1), 
- soglasje za pridobitev podatkov iz uradih evidenc (OBR-7), 
- licenco za izvajanje prevozov (OBR-11). 

 
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje ali storitve naročnika 
obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih 
podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje takšnih gradenj in storitev, in sicer 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novega podizvajalca mora 
glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi vse zahtevane podatke in dokumente iz 
druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka. 
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca tudi, če bi lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega 
izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.  
 
Če podizvajalce zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik 
izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnikov, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji predložiti račun ali situacijo podizvajalca, 
ki ga je predhodno potrdil. 

 
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedbo storitve, neposredno povezane s 
predmetom javnega naročila.  
 
 
Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 
 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 
strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno 
razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo 
izvajalca storitev in gradenj ter vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi 
poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivost drugih subjektov le, 
če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti.  
 
V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku ob oddaji 
ponudbe dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil 
teh subjektov v ta namen. Če subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski 
subjekt, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje in znanje obstajajo obvezni razlogi 
za izključitev, bo naročnik od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta. 
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4. člen 
 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s 
sedežem v Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana 
ustrezna dokazila pristojnih institucij. 
 
Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež oziroma po pravu, po katerem je ponudnik 
ustanovljen, državni organi ne izdajajo tovrstnih potrdil, izpisov ali drugih listin, jih lahko 
ponudniki nadomestijo z lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer 
ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno 
ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če 
tako določa nacionalni zakon ali ESPD obrazcem. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo 
biti prevedeni v slovenski jezik.  
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za vročanje v tem postopku 
javnega naročila v skladu s Zakonom o upravnem postopku imenovati pooblaščeno osebo 
za vročanje v Republiki Sloveniji. 

 
 

2.4 Zaupnost postopka oziroma dokumentov 
 

5. člen 
 

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu in pri izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo 
za zaupne podatke, so dolžni te podatke varovati po predpisih. 
Ponudnik naj obrazce, izjave ali določene podatke za katere meni, da sodijo med zaupne ali 
poslovno skrivnost označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in s 
podpisom osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da med 
zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki na podlagi predpisov ne sodijo 
med zaupne podatke ali poslovno skrivnost: specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in 
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru meril. 

 
Tiste dokumente, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, 
bodo uporabljeni izključno za namen javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven 
kroga oseb, ki bodo vključene v postopek predmetnega javnega naročanja. Prav tako ti 
podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.  

 
V primeru, da ponudnik dokumentov, ki jih ima za poslovno skrivnost, ne bo ustrezno 
označil, bo naročnik, v primeru izraženih zahtev s strani ostalih ponudnikov do vpogleda v 
konkurenčne ponudbe, omogočil vpogled podatkov. 

 
Ponudnik je na zahtevo naročnika, dolžan predložiti interni akt, kateri ureja poslovne 
skrivnosti ponudnika.  
 

 
2.5 Ponudba 

6. člen 
 
Ponudba mora biti napisana v slovenskem  jeziku. 
 
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo javnega razpisa v  celoti . Tisti, ki izvedbe v celoti ne 
ponudijo, so iz postopka ocenjevanja ponudb izločeni.  
 
Variantne ponudbe niso dopustne  in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 
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Veljavnost ponudba: najmanj 90 dni od roka za predl ožitev ponudbe.  
 
Ponudnik mora v ponudbi navesti končno ceno na kilometer v evrih za šolsko leto 
2019/2020. Končna cena mora vsebovati vse stroške, ki so potrebni, da se bodo prevozi v 
razpisanem obsegu realizirali, vključno z DDV.  

 
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da ceno za kilometer razpisanih 
prevozov pomnoži s številom dnevno prevoženih kilometrov (213) in povprečnim številom 
šolskih dni v šolskem letu (189). 

 
Cene na enoto so za čas trajanja naročila fiksne. Nadaljnje spreminjanje cene je določeno v 
vzorcu pogodbe.  

 
Če je po presoji naročnika ponudnik predložil neobičajno nizko ponudbo, bo naročnik ravnal 
v skladu s 86. členom ZJN-3. v kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo 
tako ponudbo naročnik zavrnil. 

 
Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri 
pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 
spreminjati. Če pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake 
zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik 
ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na 
enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z 
upoštevanjem pravilne matične operacije. Ne glede na napisano lahko naročnik ob pisnem 
soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
 
2.6 Merilo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe 

 
7. člen 

 
Naročnik bo za izbor ekonomsko najugodnejše ponudbe uporabil merilo najnižje cene.  

 
Cena se lahko preračuna v točke po naslednji formuli: 
CENA T = najnižja cena/ponujena cena *100 

 
Po tej formuli dobi najnižja cena 100 točk, ostale pa ustrezno manjše število točk. 
 
 
2.7 Predložitev in javno odpiranje ponudb 
 

8. člen 
 

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 zakonika1). 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. 

                                                      
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631) 



11 
 

Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki v formatih obrazcev, ki jih je v 
dokumentaciji dal naročnik ali izpolnjenih ročno in poskeniranih v formatu PDF ter oddanih 
na portalu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek "Predračun" naloži izpolnjeni obrazec št. 
2 (Povzetek ponudbe) v .pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, vse 
ostale obrazce pa naloži v razdelek "Druge priloge«.  

V primeru razhajanj med podatki v obrazcu št. 2 (naloženim v razdelku "Predračun") oz. 
ponudbe (naloženim v razdelek "Druge priloge"), kot veljavni štejejo podatki v ponudbi, 
naloženi v razdelku "Druge priloge". 

Ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili dokumentacije Zaželeno je:  
• da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene 

osebe in žigosani z žigom ponudnika;  
• da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene 

osebe.  
 
Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa 
lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik 
bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske 
zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani 
pooblaščene osebe ponudnika.  
 
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala (elektronsko 
podpisanega dokumenta), pač pa zadostuje fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je 
izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika 
kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi dano 
fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično 
stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument 
predložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil.  
 
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik 
prilaga kot dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.  
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno 
dokumentacijo zahtevajo, ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za 
izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici 
ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični 
državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 

9. člen 
 

Odpiranje ponudb je javno in bo potekalo avtomatično v informacijskem naslovu  na 
spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.  
 
Odpiranje bo potekalo tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 
javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so zahtevane oz 
dovoljene, ter omogoči dostop do pdf. Dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. 
 
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne 
preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudnike 
opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. 
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Predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija 
(»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku. 

Naročnik si pridružuje pravico izvesti en krog ustnih po gajanj v primeru, da bo cena 
presegla naro čnikova zagotovljena sredstva. O izvedbi pogajanj bo  naročnik 
pravo časno obvestil ponudnika.  

Predvideni rok izvedbe pogajanj je dne 24.07.2019 o b 12:00 uri na lokaciji naro čnika. 
 
Predmet pogajanj bo ponudbena cena. Predstavniki ponudnikov na ustnih pogajanjih morajo 
imeti pooblastilo za zastopanje ponudnika na pogajanjih. O pogajanjih se bo pisal zapisnik.  
 
 

10. člen 
 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, 
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, 
da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, 
popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna 
zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti.  
 
Naročnik od gospodarskega subjekta 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 
gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni 
ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik gospodarski subjekt izključiti. 
 
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 89. člena ZJN- 3 in ponudbe v okviru meril, 

– tistega 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. 
 

Po zaključenem pregledu in ocenjevanju vlog bo naročnik v skladu z 90. členom ZJN-3 
sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, izbranega ponudnika pa po pravnomočnosti 
odločitve pozval k podpisu pogodbe. Ponudnik mora pogodbo podpisati v roku 8 dni od 
prejema zahteve, sicer bo naročnik vnovčil zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Naročnik si v skladu s 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ustavi postopek, zavrne vse 
ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 
 
 
2.8 Informiranje in obveš čanje ponudnikov 

 
11. člen 

 
Ponudnik lahko zastavlja vprašanja preko e-naslova: obcina.mirnapec©siol.net. Naročnik se 
ne zavezuje, da bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgornji način. 
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12. člen 
 

Naročnik o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila iz 90. člena ZJN-3 obvesti ponudnike v 
skladu z zakonom o upravnem postopku.  
 
 
2.9 Pogoji za priznanje sposobnosti in navodila o n ačinu dokazovanja sposobnosti 

ponudnika 
 

13. člen 
 

Naročnik ponudnikom prizna sposobnost na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev.  
 
2.9.1 Razlogi za izklju čitev 
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN - 3 ugotovil ali je bil drugače seznanjen, 
da je bila ponudniku 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 opredeljene v Kazenskem zako niku  (Uradni list RS, št. 50/12 – 
uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: 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);  
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- 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). 

 
2. Naročnik bo iz sodelovanje v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN - 3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedav čnih 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 ponudnik 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.  
 

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, 
ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negat ivnimi referencami .  
 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih 
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav s strani pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovljeni 
najmanj dve kršitvi v zvezi s pla čilom za delo, delovnim časom, po čitki, 
opravljanjem dela na podlagi 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.  

 
5. Naročnik bo izključil gospodarski subjekt, v kolikor bo ugotovil, da so pri ponudniku 

udeleženi funkcionarji, ki pri naro čniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski 
člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki , niti niso 
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeleženi pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 
Dokazilo: ESPD  

 
6. Ponudnik mora soglašati, da lahko naro čnik za namene Javnega razpisa pridobi 

podatke iz uradnih evidenc za osebe , ki so pooblaščene za zastopanje. 
 
Dokazilo: ESPD + Soglasje za pridobitev  podatkov i z uradnih evidenc (OBR-6) 
 
Pogoje iz točk 1, 2, 3, 4, 5, 6 mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudbi posebej, vsi 
imenovani podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.  
 
 
2.9.2 Pogoji za sodelovanje 
 
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 
7. Ponudnik je registriran za dejavnost , ki je predmet tega javnega naročila ter ima 

veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov  v notranjem cestnem prometu. 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 
kateri ima ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko naročnik namesto 
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pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika ponudnika. 
 

Dokazilo: ESPD + kopija veljavne licence za prevoz potnikov za ponudnika in vozila 
Pogoj mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudi posebej, vsi imenovani podizvajalci 
ter tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 
Tehnična in strokovna sposobnost 
 
8. Ponudnik ima zadostno število vozil in voznikov  za izvajanje prevozov 
 
Ponudnik mora imeti vsaj 2 voznika, ki bosta opravljala prevoze otrok ter 2 nadomestna 
voznika, ki bosta omenjena voznika nadomeščala v primeru odsotnosti le teh. 
 
Dokazila: izjava (OBR-6) ter seznam voznikov (OBR- 6/1) in vozil (OBR-6/2) 
 
Pogoj mora izpolniti vsak od partnerjev v skupni ponudi posebej, vsi imenovani podizvajalci 
ter tudi subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

14. člen 
 

Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov. 
Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Naročnik bo za določene pogoje v 
skladu z 79. čl. ZJN-3 namesto dokazil sprejel ESPD obrazec, ki predstavlja lastno izjavo, 
kot predhodni dokaz. Ponudnik mora za pridobitev dokazil naročniku dati soglasje. ESPD 
mora vsebovati vse podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanja 
pogojev. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča bo naročnik od ponudnika zahteval 
predložitev potrdil. Ponudnik lahko dokazila predloži tudi sam. 
 
Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in 
ustrezati vsebini originala. Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil 
za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. Če pozvani ponudnik 
listin, pooblastil oz dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo le ta dostavil v nasprotju  z 
zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo izločil kot nedopustno.  

 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo 
mogel preveriti, jih ne bo upošteval. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik predložil 
neresnične podatke, ga bo izključil. 
 

15. člen 
 
Ponudbo morajo sestavljati izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge, podpisani od osebe, 
pooblaščene za zastopanje.  
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo. 
 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe (OBR-3) na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem 
potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 
 
Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi 
subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne 
poravnave.  
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2.10 Finančna zavarovanja 
 

16. člen 
 
Izbrani ponudnik mora v roku desetih (10) dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti 
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finan čno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti , ki ga izda banka ali zavarovalnica, v višini 5% pogodbene 
vrednosti z DDV, z veljavnostjo do trideset (30) dni po preteku roka veljavnosti pogodbe. 
Zavarovanje mora biti pripravljeno v skladu z vzorcem finančnega zavarovanja (OBR-8/1), ki 
ga ponudnik parafira in žigosa ter priloži k ponudbi.  
 
Ponudnik se zavezuje, da naročniku izročil zahtevano finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-8). 
 
Izbrani ponudnik, s katerim naročnik sklene pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak 
skladno z določili Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta 
javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku 
ne glede na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so 
za izvedbo naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le ti odgovarjajo naročniku 
neomejeno solidarno. 
 
2.11 Ostali splošni in posebni pogoji  
 

17. člen 
 

V skladu s 6. odstavkom 91. člena ZJN-3 bo izbrani ponudnik pred podpisom pogodbe 
dolžan na poziv naro čnika, v  roku osmih dni od prejema poziva, naro čniku 
posredovati podatke o : 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 
podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
Ponudni lahko podatke predloži že s ponudbo-OBR- 9/1 (izpolni, podpiše in žigosa - .pdf 
skenira in naloži v razdelek »Druge priloge«) 
 
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije 
(Uradni list RS, št. 69/11) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, 
zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo 
oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za 
fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če 
ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 
za posledico ničnost pogodbe. 
 
2.12 Pouk o pravnem varstvu 

 
18. člen 

 

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona 
o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in 
na način kot ga določa zakon.  Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, 
povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od 
dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik 
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spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni 
dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali 
pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno 
povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, 
vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja 
oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži 
aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.  

V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na 
vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali 
drug morebitni ponudnik prek portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa 
te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek 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 
prijave ali ponudbe. 

Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali 
vsebino objave plačati takso v višini 4.000,00 EUR. 

 
Takso v višini 4.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za 
finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno 
legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje 
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 

 
        Odgovorna oseba naročnika 
              Župan  
                 Andrej Kastelic  
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3 OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in 
obliki ustrezati obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti 
ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to 
označeno. 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz 
njihovega besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta 
ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi 
določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne 
dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav 
tako je zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi 
številkami. 

Obrazec  Naziv  Opombe  

1 Ponudba 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

2 Povzetek ponudbe 
Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Predračun« 

3 Vzorec pogodbe 
Parafiran in v .pdf skenirano in 
naloženo v razdelek »Druge 
priloge« 

4 Podatki o partnerju v skupni ponudbi 
Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

5 Seznam podizvajalcev s pooblastilo 
Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

5/1 
Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in 
soglasje 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan (če 
je neposredno plačilo zahtevano) - 
.pdf skenirano in naloženo v 
razdelek »Druge priloge« 

6 Izjava o izpolnjevanju pogojev za izvajanje naročila 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 
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6/1 
Seznam usposobljenih voznikov za prevoze 
šoloobveznih otrok 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

6/2 
Seznam vozil, s katerimi bo izvajalce opravljal 
prevoze šoloobveznih otrok 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

7 
Soglasje za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

8 
Izjava o predložitvi finančnega zavarovanja za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

8/1 
Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja 
za dobro izvedbo  
 

Parafiran in .pdf skenirano in 
naloženo v razdelek »Druge 
priloge« 

9 
Izjava o posredovanju podatkov o udeležbi fizičnih 
in pravnih oseb  
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan - .pdf 
skenirano in naloženo v razdelek 
»Druge priloge« 

9/1 
Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika 
 

Parafiran in .pdf skenirano in 
naloženo v razdelek »Druge 
priloge« 

10 Licenca za ponudnika in vozila 
 

Kopija veljavne licence za 
ponudnika in vozila - .pdf skenirano 
in naloženo v razdelek »Druge 
priloge« 

11 ESPD 
 

Izpolnjen .xml, uvoziti v razdelek 
»ESPD – ponudnik« 
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OBR–1    
 

Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
 
Na podlagi poziva za oddajo ponudbe za »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Mirna Peč 
za Osnovno šolo Toneta Pavčka za šolsko leto 2019/2020 v skladu s 5. odstavkom 46. člena 
ZJN-3«, vam dajemo naslednjo 
 
 

P O N U D B O, št. ____________ 
 

 
Podatki o ponudniku: 
 
Naziv ponudnika 
 
 

 

Naslov 
 
 

 

Poštna številka in pošta 
 

 

ID za DDV 
 

 

Pristojni finančni urad 
 

 

Matična številka 
 

 

Številka TRR 
 

 

Zakoniti zastopnik 
 

 

Kontaktna oseba 
ponudnika 

 
 

Telefon  
 

Faks  
 

Elektronska pošta za 
obveščanje 

 

Odgovorna oseba za 
podpis pogodbe  

 

 
Število kilometrov po razpisni dokumentaciji je 213 km dnevno. 
 
Ponudbena cena za prevoženi kilometer razpisanih prevozov, brez davka na dodano 
vrednost, je:  ______________ EUR. 
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Ponudbena cena za prevoženi kilometer razpisanih prevozov, vključno z davkom na dodano 
vrednost, je:  ______________ EUR. 
 
Ponudbena vrednost za prevoze osnovnošolskih otrok v Občini Mirna Peč za šolsko leto 
2019/2020 v zgoraj navedeni osnovni šoli in po voznih redih, ki so navedeni v razpisni 
dokumentaciji je:__________ EUR z DDV za km x  213 km dnevno  x  189 šolskih dni  =  
_________________ EUR z DDV. 
 
Rok veljavnosti ponudbe:  Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 
 
Izjavljamo, da dajem (o) ponudbo (ustrezno obkroži): 
 

a) samostojno – kot samostojni ponudnik 
 

b) s podizvajalci – kot samostojni ponudnik s podizvajalci 
 

c) skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov 
 

d) skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci 
 
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupni 
ponudbi (tabela se izpolni samo v primeru skupne ponudbe):  
 
Naziv in naslov partnerja 
 

 

Opis prevzetih del 
 

 

Vrednost prevzetih del 
 

 

Naziv in naslov partnerja 
 

 

Opis prevzetih del 
 

 

Vrednost prevzetih del 
 

 

 
Izjavljamo, da: 
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej 

dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, 
- smo ob izdelavi ponudbe pregledati celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila, 
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrali za izvedbo javnega naročila. 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
 
Priloga: 

1. Zagotovila subjektov o možnosti uporabe njihovih zmogljivosti v primeru, da bo 
ponudnik uporabe zmogljivosti drugih subjekt 



22 
 

 
 

OBR–2    
 

Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 

 
 

 
 

POVZETEK PONUDBE 
 
 

I. Ponudba številka: __________________________  
 
 
 
Na podlagi poziva za oddajo ponudbe za »Prevoz osnovnošolskih otrok v občini Mirna Peč 
za Osnovno šolo Toneta Pavčka za šolsko leto 2019/2020 v skladu s 5. odstavkom 46. člena 
ZJN-3«, vam dajemo ponudbo kot sledi:  
 
 
II. Ponudbena cena 
 
Cena v EUR brez 
DDV 

DDV Cena v EUR z DDV Cena z DDV (213 km 
dnevno x 189 
šolskih dni) 

 
 
 

   

 
 

 
Rok veljavnosti ponudbe:  Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 
 

 
 

Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR-3 
 
 

VZOREC POGODBE 
 
 
 
OBČINA MIRNA PEČ, Trg 2, 8216 Mirna Peč, ki jo zastopa župan Andrej Kastelic, 
podračun EZR odprt pri UJP Novo mesto št. 01370-0100015628, 
davčna številka: 57621594,   
matična številka: 1357816, 
(v nadaljnjem besedilu naročnik ) 
 
in 
 
_________________________________, ki ga zastopa direktor _____________________, 
 
št. transakcijskega računa: _______________________, 
 
davčna številka:  ______________________, 
 
matična številka:  _____________________ 
(v nadaljnjem besedilu prevoznik ) 
 
skleneta naslednjo 

 
ANEKS ŠT. 3 K POGODBI ŠT. 430-70/2016-33 

PREVOZ OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MIRNA PEČ ZA OSNOVNO ŠOLO 
TONETA PAVČKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V SKLADU S 5. ODSTAVKOM  

46. ČLENA ZJN-3 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da sta dne 30.8.2016 sklenili pogodbo št. 430-70/2016-33, ki 
se jo dopoldne s tem aneksom št. 3, s katerim se oddaja storitev «PREVOZ 
OSNOVNOŠOLSKIH OTROK V OBČINI MIRNA PEČ ZA OSNOVNO ŠOLO TONETA 
PAVČKA ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 V SKLADU S 5. ODSTAVKOM 46. ČLENA ZJN-3«.   
 

2. člen 
 

V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016 se v vseh členih pogodbe besedna zveza 
»šolsko leto 2016/2017« nadomesti z besedno zvezo »šolsko leto 2019/2020«.  
 

3. člen 
 

V pogodbi, št. _________________ z dne _____________ se 4. člen spremeni tako, da se 
glasi: 
 
Prevoznik se obveže opravljati za naročnikove učence kvalitetne in varne prevoze na 
dogovorjenih linijah. Prevoze bo opravljal z avtobusi znamke _____________ in 
_______________, v primeru okvare, z drugimi avtobusi enake ali boljše kvalitete in po 
voznih redih, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji in so sestavni del pogodbe. 
Prevoznik se zavezuje, da bo za čas sklenjene pogodbe opravljal prevoz učencev vse dni 
pouka po šolskem koledarju za šolsko leto 2019/2020. 
 

4. člen 
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V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016 se 6. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Cena za prevoženi kilometer po tej pogodbi, vključno z davkom na dodano vrednost, je 
____________  EUR (____________ EUR brez DDV) in velja od 1.9.2019 dalje. Skupna 
pogodbena vrednost naročila z DDV znaša  ___________________ EUR (______________ 
EUR brez DDV). 
 
Izvajalec jamči fiksnost cen do izvedbe kompletnega obsega s to pogodbo prevzetih 
obveznosti.«  
 

5. člen 
 
V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016 se prvi odstavek 9. člena spremeni tako, da 
se glasi: 
 
»Osnovna šola iz 3. točke te pogodbe bo do _______________ poslale prevozniku seznam 
učencev vozačev in vstopne postaje ter morebitne spremembe relacij«.  
 

6. člen 
 

V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016 se 10. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Pogodba je sklenjena za določen čas - za čas od 1.9.2019 do 24.6.2020 oz. do konca 
pouka v šolskem letu 2019/2020.« 
 

7. člen 
 
V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016  se 11. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni od sklenitve aneksa št.3 izročiti 
naročniku originalno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, vsebinsko in pomensko enako 
vzorcu iz razpisne dokumentacije, finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV. 
 

8. člen 
 

V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016  se drugi odstavek 19. člen spremeni tako, 
da se glasi: 
 
Pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik v skladu s četrtim odstavkom 67.člena ZJN-3 
seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega 
odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca te pogodbe ali njegovega podizvajalca ali če je 
naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu v 
času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim 
časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, in za kateri mu je bila s 
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 
 
Razvezni pogoj iz predhodnega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s 
kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s 
podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljenih kršitev pri podizvajalcu ustrezno ne nadomesti ali 
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve 
razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, v kolikor pa naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne 
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začne nov postopek javnega naročila, pa se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od 
seznanitve s kršitvijo. 
 

9. člen 
 

V pogodbi, št. 430-70/2016-33 z dne 30.8.2016 se 20. člen spremeni tako, da se glasi: 
 
»Ta aneks št. 3 k pogodbi prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ko 
prevoznik v roku 10 dni od podpisa pogodbe predloži garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, uporablja pa se od 1.9.2019 do izteka pouka v šolskem letu 2019/2020.« 
 
 

10. člen 
 

Aneks k pogodbi je napisan v petih izvodih, od katerih en izvod prejme osnovna šola iz 3. 
člena te pogodbe, po dva izvoda pa prevoznik in naročnik. 
 
 
 
Številka:                                                                                             Številka: 430-__/2019- 
Datum:                                                                                               Datum:  
 
 
 
 
P R E V O Z N I K:                                                                         N A R O Č N I K: 
_______________________                OBČINA MIRNA PEČ 
           Direktor                                                                                              Župan                                                                           
_______________________                                                        Andrej Kastelic                                      
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OBR–4    
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
 

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI 
   * Obrazec se izpolni samo v primeru skupne ponudbe   
 
 
Naziv ponudnika 
 
 

 

Naslov 
 
 

 

Poštna številka in pošta 
 

 

ID za DDV 
 

 

Pristojni finančni urad 
 

 

Matična številka 
 

 

Številka TRR 
 

 

Zakoniti zastopnik 
 

 

Kontaktna oseba ponudnika  
 

Telefon  
 

Faks  
 

Elektronska pošta za 
obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe  

 

 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
 
 
 
 
Priloge:  

1. pravni akt o skupni izvedbi naročila 
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OBR–5    
 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 
 
 

            SEZNAM PODIZVAJALCEV S POOBLASTILOM 
   * Obrazec se izpolni samo v primeru nastopanja s podizvajalci 
 
 
Pooblaščamo naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje naslednjim priglašenim podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno javno 
naročilo:  
 
Naziv in naslov 
podizvajalca: 
 

 

Matična številka:  
Davčna številka:  
Številka TRR:  
 
 
Vrsta prevzetih del: 
 
 

 

   
 

Naziv in naslov 
podizvajalca: 
 

 

Matična številka:  
Davčna številka:  
Številka TRR:  
 
 
Vrsta prevzetih del: 
 
 

 

  
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR–5/1    
 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLA ČILO IN SOGLASJE 
 

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik ________________________________________ 
na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno 
plačuje podizvajalcu: 
 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
za javno naročilo ____________________________________________________________ 
 
objavljenim na Portalu javnih naročil pod številko objave _____________, z dne _________. 
 
Soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnik, pri katerem bomo sodelovali 
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plača 
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo 
predhodno potrdil izvajalec in bo priloga računom, ki jih bo naročnikom izstavil izvajalec 
(izbrani ponudnik). 
 
 
 
 
Kraj: _______________________    Ime in priimek zakonitega  
        zastopnika podizvajalca: 
Datum: _____________________ 
      Žig:  _______________________ 
 
         

Podpis zakonitega zastopnika: 
 
                  _________________________ 
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OBR–6    
 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 

 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVAJANJE NARO ČILA 
 

 
Izjavljamo, da  

 
1. razpolagamo s strokovnim  kadrom za izvedbo javnega naročila; 
 
2. razpolagamo s tehnično brezhibnimi vozili z opremo, ki jo določajo predpisi za 

prevoze..   
 

3. zagotavljamo nadomestno vozilo oziroma nadomestnega voznika v primeru okvare 
vozila ali odsotnosti voznika; 

 
4. smo seznanjeni z vsemi relacijami, ki sodijo v ponudbo, številom otrok na prevoznih 

relacijah in načrtovanim urnikom voženj; 
 

5. se nepreklicno strinjamo, da bomo skupaj z naročnikom za vsako šolsko leto posebej 
priredil program in urnik prevozov glede na zakonska določila o organizaciji in izvedbi 
prevozov šoloobveznih otrok (56. člen Zakona o osnovni šoli) zaradi med letom 
nastalih sprememb in da bo brez prigovorov opustil staro/ali privzel novo relacijo, ki 
sodi v območje šolskih okolišev, kjer izvaja prevoze po pogodbi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________    Ime in priimek zakonitega  
        zastopnika podizvajalca: 
Datum: _____________________ 
      Žig:  _______________________ 
 
         

Podpis zakonitega zastopnika: 
 
                  _________________________ 
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OBR–6/1   

 
 

 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 

 
 
 

SEZNAM USPOSOBLJENIH VOZNIKOV ZA PREVOZE ŠOLOOBVEZN IH OTROK 
 
a) SEZNAM USPOSOBLJENIH VOZNIKOV  
Ime in priimek voznika Število let izkušenj s 

prevozom učencev 
Veljavnost vozniškega 
dovoljenja do 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
b) SEZNAM USPOSOBLJENIH VOZNIKOV, v primeru odsotno sti voznika  
Ime in priimek voznika Število let izkušenj s 

prevozom učencev 
Veljavnost vozniškega 
dovoljenja do 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  ________________________ 
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OBR–6/2   

 
 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
  __________________________________ 
 

 
SEZNAM VOZIL, S KATERIMI BO IZVAJALEC OPRAVLJAL PRE VOZE 

ŠOLOOBVEZNIH OTROK  
 
 

a) SEZNAM VOZIL ZA IZVAJANJE PREVOZOV, KI SO PREDME T TE PONUDBE 
REGISTRSKA 
ŠTEVILKA 

TIP VOZILA  LETNIK 
IZDELAVE 

NOSILEC 
LECENCE 
ZA VOZILO   

ŠTEVILO  
SEDEŽEV 
Z VOZNIKOM 

OSNOVNO 
VOZILO/ 
NADOMESTNO 
VOZILO 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Vsa vozila iz seznama ustrezajo zakonskim in tehničnim predpisom za opravljanje prevozov 
šoloobveznih otrok. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR–7    

 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 
 
Ponudnik: 
 
Polno ime podjetja: _________________________________________________________________ 
 
Sedež podjetja: ____________________________________________________________________ 
 
Občina sedeža podjetja: _______________________________________ 
 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________ 
 
Matična številka podjetja: ______________________________________ 
 
 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 
 
Soglašamo, da lahko naročnik za potrebe izvedbe javnega naročila »Prevoz osnovnošolskih 
otrok v občini Mirna Peč za Osnovno šolo Toneta Pavčka za šolsko leto 2019/2020 v skladu s 
5. odstavkom 46. člena ZJN-3«, pridobi naše osebne podatke o ponudniku kot pravni 
osebi/samostojnemu podjetniku, posamezniku in osebne podatke iz uradnih evidenc 
državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za vse na še 
pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje ali nadzor: 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________________ 
 
Kraj in datum rojstva:__________________________________ EMŠO:________________________ 
 
Funkcija v podjetju: _________________________________________________________________ 
 
   
      Podpis zakonitega zastopnika:___________________ 
 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________________ 
 
Kraj in datum rojstva:__________________________________ EMŠO:________________________ 
 
Funkcija v podjetju: _________________________________________________________________ 
 
   
      Podpis zakonitega zastopnika:___________________ 
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Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________________ 
 
Kraj in datum rojstva:__________________________________ EMŠO:________________________ 
 
Funkcija v podjetju: _________________________________________________________________ 
 
   
      Podpis zakonitega zastopnika:___________________ 
 
 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________________ 
 
Kraj in datum rojstva:__________________________________ EMŠO:________________________ 
 
Funkcija v podjetju: _________________________________________________________________ 
 
   
      Podpis zakonitega zastopnika:___________________ 
 

 
Ime in priimek: _____________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ____________________________________________________________ 
 
Kraj in datum rojstva:__________________________________ EMŠO:________________________ 
 
Funkcija v podjetju: _________________________________________________________________ 
 
   
      Podpis zakonitega zastopnika:___________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
 
 
 
 
 
*Navodila za izpolnitev:  
Ta obrazec morajo izpolniti vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki ponudnika oziroma v 
primeru skupne ponudbe vsi v sodnem registru vpisani zakoniti zastopniki vseh nastopajočih 
ponudnikov. Ponudnik je dolžan ta obrazec predložiti tudi za podizvajalce, ter subjekte katerih 
zmogljivosti uporablja ponudnik.  
 



34 
 

 
OBR–8   

 
Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 

 
 
Ponudnik: ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 

 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI FINAN ČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da 

• bomo v roku desetih (10) delovnih dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročili 
nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki ga izda banka ali zavarovalnica v višini  5% 
pogodbene vrednosti z DDV.  

 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR–8/1    

Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 

 
 
Ponudnik: ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 

 
 

Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obv eznosti po EPGP-758 

 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika 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:        (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 IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAH TEVI 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:        (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 navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 
območju Republike Slovenije.  
   
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLA ČATI STROŠKE:        (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v 
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
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 
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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. 
 
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 v Ljubljani 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) 

 
 
 
 

 
 
 
Če bomo v postopku javnega razpisa izbrani kot najugodnejši ponudnik, bomo naročniku 
izročili finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z EPGP-758 
v vsebini, kot je navedena v tem obrazcu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR–9 
   

 
 

Naročnika: Občina Mirna Peč 
  Trg 2 
  8216 Mirna Peč 
 

 
 
Ponudnik: ________________________________ 
 
  ________________________________ 
 

 
 
 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV O 
UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v roku osmih dni od prejema 
poziva, naročniku posredovati podatke o: 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in 
podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
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OBR–9/1    

 

IZJAVA/PODATKI O UDELEŽBI FIZI ČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
PONUDNIKA 

 

 

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 
(šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 
69/2011). 
 

Javno naro čilo 

Naročnik 
Občina Mirna Peč 
Trg 2 
8216 Mirna Peč 

Oznaka 430-85/2019 

Ime posla 
Prevozi osnovnošolskih otrok v Občini Mirna Peč za Osnovno šolo 
Toneta Pavčka za šolsko leto 2019/2020 v skladu s 5. odstavkom 46. 
člena ZJN-3  

Podatki o pravni osebi – ponudniku  

Polno ime oz. naziv 
ponudnika 

 

Sedež ponudnika  

Občina sedeža 
ponudnika 

 

Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka) 

 

Matična številka 
podjetja 

 

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika 
udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Naziv: Sedež: 

1    

2    

3    

...   

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika 
udeležene naslednje fizične osebe: 
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Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališ ča 
Delež lastništva v 

% 

1     

2     

3     

...    

 
Spodaj podpisani zastopnik izjavljam, da so skladno z določbami zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji 
gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv Sedež Mati čna številka 

1     

2     

3     

...    

 
 
 
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima 
to za posledico ničnost pogodbe. 
 
 

Zakoniti zastopnik:    V/na _________________, dne ___________  

       Ime in priimek: 

      Podpis in žig: 
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OBR–10    
 
 

LICENCE ZA PONUDNIKA IN VOZILA 
 
 

Izjavljamo, da prilagamo zadnji izpis licenc za ponudnika in osnovna vozila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
 
                  _________________________ 
 
*Navodila za izpolnitev:  
Obrazec izpolnijo tudi podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.  
podizvajalec  
 
Priloga: Licence 
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OBR–11    
 

OBRAZEC ESPD 
 
 

 
 

 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo 
razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne 
informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo 
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo 
neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani 
Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese 
zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v 
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne 
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – 
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi 
pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč 
dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane 
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________ 
 
Datum: _____________________  Žig:  Podpis pooblaščene osebe: 
 
                  _________________________ 
 
 
*Navodila za izpolnitev:  
Obrazec izpolnijo tudi podizvajalci ter subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.  
podizvajalec  
 
Priloga: ESPD 


