OSNOVNA ŠOLA FRANCETA PREŠERNA KRANJ
Kidričeva cesta 49, 4000 Kranj

Številka javnega naročila: NMV 01/2016
Datum: 28.11. 2016
Na podlagi objave o javnem naročilu, objavljene na portalu javnih naročil Ministrstva za javno
upravo RS, datum objave 3.11.2016, številka objave: JN006965/2016-W01(NMV1) po postopku
naročila male vrednosti v skladu z 47. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS,
št. 91/2015) z naslovom »Občasni prevozi šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Franceta
Prešerna Kranj«
izdajam naslednjo
ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA
Kot najugodnejši in edini ponudnik, ki je na objavljeni razpis oddal ponudbo se izbere za
prevoznika občasnih šoloobveznih otrok podjetje Alpetour, Potovalna agencija d.o.o., Mirka
Vadnova 8, 4000 Kranj.
OBRAZLOŽITEV:
Naročnik Osnovna šola Franceta Prešerna Kranj je na portalu javnih naročil Ministrstva za javno
upravo RS, dne 3.11.2016 št. objave: JN006965/2016 objavila javni razpis z naslovom »Občasni
prevozi šoloobveznih otrok v Osnovni šoli Franceta Prešerna Kranj« , v skladu s 47. členom ZJN-3
.
Na povabilo naročnika je prispele ena ponudba dne 25.11.2016, ki je bila pravočasna, kar je
razvidno iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 25.11.2016 in sicer ponudba ponudnika: Alpetour,
Potovalna agencija d.o.o., Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj.
Naročnik je pregledal ponudbo ponudnika Alpetour, Potovalna agencija d.o.o., št. OP/18/2016 z
dne 23.11.2016. Ponudnik je naročniku dostavil vsa zahtevana dokazila s podpisanimi in
ožigosanimi tremi referenčnimi potrdili.
Naročnik je na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije (http://www.kpkrs.si/index.php?id=88) preveril, ali sta ponudnika uvrščena v evidenco poslovnih subjektov iz 35.
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št. 69/11 – uradno prečiščeno
besedilo) in ugotovil, da ponudnik ni uvrščen v predmetno evidenco.
Naročnik
je
na
spletni
strani
Ministrstva
za
finance
(http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/seznam_ponudnikov_z_neg
ativnimi_referencami/) preveril, ali sta bila ponudnika na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb
uvrščena v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 4. točke 75. člena ZJN 3 in ugotovil,
da ponudnik ni uvrščen na seznam ponudnikov z negativnimi referencami.
Ponudnik Alpetour, Potovalna agencija d.o.o. je v svoji ponudbi z dne 23.11.2016 predložil vse
zahtevane podpisane in ožigosane obrazce.

Naročnik je kot merilo uporabil ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki temelji na najnižji ceni in je v
skladu z razpisno dokumentacijo kot najugodnejšo izbral ponudnika, navedena v izreku te
odločitve.
Izbrani ponudnik bo za naročnika izvajal prevoze po naslednjih ponujenih cenah:
Avtobus do 51 sedežev:
Cena na

Cena na

enoto brez

enoto brez

DDV-ja

DDV-ja

Cena za poldnevni najem v času med 8.30. in 12.30.
uro, ki vključuje do prevoženih 125 km

Poldnevni
najem:

152,00

Cena za dnevni najem v času med 7.00. in 19.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 300 km

Dnevni najem:

340,00

Cena za km krajše relacije do 45 km s povratkom v Cena na km:
času od 1 do 2 ur /z vključenimi čakalnimi urami

7,00

Cena za km krajše relacije do 45 km s povratkom v Cena na km:
času od 3 do 4 ur/z vključenimi čakalnimi urami

4,50

Avtobus do 60 sedežev:
Cena na

Cena na

enoto brez

enoto brez

DDV-ja

DDV-ja

Cena za poldnevni najem v času med 8.30. in 12.30.
uro, ki vključuje do prevoženih 125 km

Poldnevni
najem:

162,00

Cena za dnevni najem v času med 7.00. in 19.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 300 km

Dnevni najem:

370,00

Cena za km krajše relacije do 45 km s povratkom v Cena na km:
času od 1 do 2 ur /z vključenimi čakalnimi urami

8,50

Cena za km krajše relacije do 45 km s povratkom v Cena na km:
času od 3 do 4 ur/z vključenimi čakalnimi urami

6,00

Avtobus do 35 sedežev:
Cena na

Cena na

enoto brez

enoto brez

DDV-ja

DDV-ja

Cena za dnevni najem v času med 7.00 in 19. uro, ki
vključuje do prevoženih 300 km

Dnevni Najem:

295,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 13.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 125 km

Poldnevni najem:

132,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 14.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 185 km

Poldnevni najem:

195,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 15.00. uro, Poldnevni najem:
ki vključuje do prevoženih 210 km

225,00

Cena za več km/torej nad km, ki so že vključeni v Na km:
dnevni oz. poldnevni najem

1,00

Avtobus do 51 sedežev:
Cena na

Cena na

enoto brez

enoto brez

DDV-ja

DDV-ja

Cena za dnevni najem v času med 7.00 in 19. uro, ki
vključuje do prevoženih 300 km

Dnevni Najem:

340,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 13.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 125 km

Poldnevni najem:

152,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 14.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 185 km

Poldnevni najem:

219,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 15.00. uro, Poldnevni najem:
ki vključuje do prevoženih 210 km

238,00

Cena za več km/torej nad km, ki so že vključeni v Na km:
dnevni oz. poldnevni najem

1,15

Avtobus do 59 sedežev:
Cena na

Cena na

enoto brez

enoto brez

DDV-ja

DDV-ja

Cena za dnevni najem v času med 7.00 in 19. uro, ki
vključuje do prevoženih 300 km

Dnevni Najem:

370,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 13.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 125 km

Poldnevni najem:

162,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 14.00. uro,
ki vključuje do prevoženih 185 km

Poldnevni najem:

237,00

Cena za poldnevni najem v času med 8. in 15.00. uro, Poldnevni najem:
ki vključuje do prevoženih 210 km

258,00

Cena za več km/torej nad km, ki so že vključeni v Na km:
dnevni oz. poldnevni najem

1,25

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom za 24 mesecev oz. za obdobje od 1.1.2017
do 31.12.2018.
Z vsem zgoraj navedenim naročnik utemeljuje svojo odločitev.
Pravni pouk:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(ZPVPJN, Ur. l. RS, št. 43/2011, s kasnejšimi spremembami in dopolnitvami) vloži vsaka oseba, ki
ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v
dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno
kršitvijo nastala škoda in zagovornik javnega interesa.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen podračun, ki je v skladu s
predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih
prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, v
skladu s 1. alinejo 1. odst. 70. člena ZPVPJN v znesku 500,00 EUR. Zoper obvestilo o dodelitvi
naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v petih delovnih dneh od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
Zahtevku za revizijo je treba priložiti potrdilo o plačilu takse.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javno upravo. Zahtevek za revizijo se pošlje
naročniku po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi.

Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim
sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in
elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Aleš Žitnik
Ravnatelj Osnovne šole Franceta Prešerna Kranj

Vročitev z objavo na Portalu javnih naročil.

