
Srednja Sola za f armacijo, kozmetiko in zdravstvo
Ljubljana, Zdravstvena pot 1

Stevil ka : 430 -23 t 2O2O I 1

Datum: 23.7. 202O

JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO NAJUGODNEJSEGA PONUDNIKA ZA PREVOZ TEZJE
GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V SOLO ZA SOLSKO LETO 2O2OI21

Srednja Sola za fatmacljo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana, Zdravstvena pot 1, objavlja
naslednji

JAVNI RAZPIS

V Solskem letu 2O2Ol21 potrebujemo ptevoz za enega te2je gibalno ovirana dijaka na
naslednji razdalji:

Jelindideva ulica 4 (L.jubljana) - Srednja Sola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo
(Zdravstvena pot 1, Ljubljana) - Jelindi6eva ulica 4 (Ljubljana); skupna razdalja
6,2 km.

Opisni prikaz poti .je v prilogi

2. Na javni lazpis za Wevoz tezle gibalno oviranega dijaka za solsko leto 2020/21 se lahko
prijavi prevoznik, ki kot fizidna 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, de izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza;

- potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu te2je gibalno
oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz teZje gibalno
oviranega dijaka) s prilozeno fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska Stevilka
vozila;

- potrdilo o tehnidno ustreznem vozilu in veljavna registracija.

Ponudnik mora v svoji ponudbi predlo2iti vso navedeno dokumentacijo

3. Subvencionira se prevoz dijaka v skladu s Solskim urnikom in v skladu s prisotnostjo dijaka
v Soli v Solskem letu 2020121 oziroma v okviru obveznih Solskih dejavnosti.

Cena prevoza ne sme presegati 1,30 EUR/km (z vkljudenim DDV), pri demer cena
vsebule vse stroske prevoza in je vezana na sklep ministrice.

lzbranemu najugodnejsemu ponudniku bo subvencioniran prevoz tezje gibalno oviranega
dijaka v skladu s prisotnostjo dijaka v Soli po najkrajsi oziroma najbolj racionalni poti, in
sicer od kraja prebivalis6a dijaka do kraja Solanja in nazaj.

Z najugodnej5im izbranim ponudnikom bo Srednja Sola za farmacijo, kozmetiko in
zdravstvo za obdobje od l. 9. 2020 do 24. 6. 2021 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 vo2enj pa bo izstavil radun. Pladilo ra6una bo v 30 dneh po izstavitvi raduna.
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Srednja Sola za larmacrlo, kozmetiko in zdravstvo bo ministrstvu posredovala razpisno
dokumentacijo, sklep o izbiri najugodnejiega ponudnika z dokazili o izpolnjevanju
razpisnih pogojev. Najugodnejsi je tisti ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za prevoz dijaka in
6igar ponudba cene prevoza na kilometer z DDV je najni2ja, ob tem pa se upo5teva
najbolj racionalna relacija.

4. Pouk na Srednji Soli za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo se praviloma zadne ob 7.35
(izjemoma ob 7.00) in se obidajno zakljudi ob 13.45 (pouk je v posameznem dnevu lahko
tudi zamaknjen, enkrat tedensko tudi v popoldanski das, najkasneje do 18.10 ure).
Natanden urnik 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 morajo priceti 1. 9. 2020 ozioma najpozneje v treh delovnih dneh po
sklenitvi pogodbe in trajajo do vklju6no 24. 6. 2021, le izjemoma na podlagi pisne
obrazlo2itve zavoda z navedbo razlogov do konca Solskega leta 2020121 .

Prevoznik mora organizirati prevoz tako, da dijak prispe v Solo najmanj 15 minut in najve6
30 minut pred zaietkom prve ure njegovega pouka. Prevoznik mora organizirati prevoz
tako, da prevzame dijaka iz Sole najved 30 minut po zakljudku dijakovih Solskih
obveznosti.

Zainteresirani ponudniki morajo oddati prijavo na javni razpis najpozneje do 3. 8. 2020.

Neizbrani ponudniki bodo o rezultatih javnega razpisa pisno obve56eni preko e-poSte do
10.8.2020.

Ponudbe lahko zainteresirani ponudniki oddajo pisno - po po5ti priporo6eno in po e-posti
na elektronski naslov karmen. debevec@q uest arnes.si ali osebno na naslov: Srednja Sola
za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Zdravstvena pot 1, Ljubljana. Osebno oddane
ponudbe se vlo2Uo v tajniStvu 5ole. Ponudba mora prispeti v zaprti kuvertr, na kateri mora
biti napisan naslov Sole z navedbo >Ne odpiraj, ponudba za prevoz te2je gibalno
oviranega dijaka<, na hrbtni strani pa mora biti naveden polni naslov ponudnika. Prepozno
prispele ponudbe ne bodo obravnavane in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Kontaktna oseba: Karmen Debevec, elektronski naslov karmen.debe\/ec@quest.arnes.si

Odpiranje ponudb ne bo javno, izvedeno bo dne 3.8.2020

ee se ne bo v roku nihde prijavil, bo razpis podalj5an do pridobitve prve veljavne vloge

Pripravil-a

Karmen Debevec

Opis poti
Ponudba za prevoz gibalno oviranega dijaka
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