-

da zagotavlja tehni ne, finan ne, kadrovske in druge pogoje iz razpisne
dokumentacije,
- da zagotavlja nadomestno vozilo v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika,
- da dosledno upošteva urnik prevozov, ki ga dolo i skupaj z odgovorno osebo
posamezne šole.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na dolo eno stroko: da; Zakon o varnosti
cestnega prometa; Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se vozijo skupine otrok; Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prometu; ter ostala veljavna zakonodaja.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale navesti imena in strokovna znanja osebja, ki bo
odgovorno za izvedbo javnega naro ila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naro ilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne
dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do
dokumentacije: 03.10.2006.
Cena: 5.000,00 SIT.
Pogoji in na in pla ila: na transakcijski ra un ob ine: 01229-0100012643.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 04.10.2006 najkasneje do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljen ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.7) Minimalni asovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe:
do 31.12.2006.
IV.3.7.2) Datum, as in kraj: 28.08.2006 ob 10.00 uri; Ob ina Gornja Radgona, Partizanska
13, 9250 Gornja Radgona.
VI.1.) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naro ilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo obvestilo odposlano: 28.08.2006.
Ob ina Gornja Radgona

Ali je to javno naro ilo vklju eno v Sporazum o vladnih naro ilih (GPA): ne.
I.1)Uradno ime in naslov naro nika: Ob ina Gornja Radgona, kontaktna oseba: Janja Pintari ,
Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. št.: 02/5643-837, faxs: 02/5643814, elektronska pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si, internetni naslov: www.gorradgona.si.
I.2) Naslov, kjer je mogo e dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogo e dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naro nika: regionalna/lokalna raven.
II.1.3)Vrsta javnega naro ila storitev: kategorija storitve: 02.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naro ila: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok za
Osnovno šolo Gornja Radgona, Osnovno šolo dr. Janka Šlebingerja Gornja Radgona in
Osnovno šolo dr. Antona Trstenjaka Negova v letih 2007, 2008 in 2009 ter v letu 2007 za
Osnovno šolo Apa e in za Podružni no osnovno šolo Stogovci.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: obmo je Ob ine Gornja Radgona,
od 1.1.2007 za Osnovno šolo Apa e in Podružni ne osnovne šole Stogovci obmo je
novoustanovljene Ob ine Apa e.
II. 1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo: en ali ve sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna koli ina ali obseg: izvajanje dnevnih prevozov osnovnošolskih otrok Ob ine
Gornja Radgona je razdeljeno na relacije, ki so oblikovane v sklope, kot je razvidno iz
razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije, opis in as, kdaj se lahko izvajajo: opcij ni.
II.3) Trajanje javnega naro ila ali rok za zaklju ek: za etek 1.1.2007 in konec 31.12.2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti ban no garancijo za resnost
ponudbe v višini 5% od ponudbene cene, brez davka na dodano vrednost (DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in pla ila ter/ali sklic na ustrezne dolo be: naro nik bo
opravljene storitve pla eval mese no. Rok pla ila je 30 dni od prejema ra una.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev
ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih,
finan nih in tehni nih sposobnosti: ponudnik mora dokazati usposobljenost in sposobnost za
izvedbo javnega naro ila skladno z 42., 42.a., 45. in 46. lenom ZJN-1 in izpolnjevati tudi
druge pogoje, ki so dolo eni z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokumentacija:
- da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
- da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomo no obsojen in
da ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s poslovanjem,
- da zoper ponudnika ni uveden postopek prisilne poravnave, ste ajni postopek ali
likvidacijski postopek ali drug soroden postopek (po ZFPPod).
III. 2.1.2) Ekonomske in finan ne sposobnosti – obvezna dokazila:
- da je poravnal davke in prispevke, ki bi jih moral poravnati,
- potrdilo ponudnikove poslovne banke, da ponudnikov ra un v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran,
- seznam najpomembnejših storitev v zadnjih treh letih.
III.2.1.3) Tehni ne sposobnosti – obvezna dokazila:
- da ima licenco za opravljanje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu,
- da ima licence za vozila, s katerimi bo ponudnik opravljal prevoze,

