Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
tel: (04) 280 40 00, fax: (04) 280 40 35
info@sckr.si
http://www.sckr.si

Datum: 13. 11. 2017
OBJAVA RAZPISA ZA IZVAJANJE PRILAGOJENEGA PREVOZA TEŽJE GIBALNO OVIRANEGA DIJAKA V ŠOLO ZA
ŠOLSKO LETO 2017/2018
NAROČNIK
1. Uradno ime:
2. Naslov:
3. Kontaktna oseba:
4. Telefon:
5. Faks:
6. E-pošta:

Šolski center Kranj
Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj
Lijana Medič Jermančič
04 280 40 00
04 280 40 35
info@sckr.si

PREDMET NAROČILA
Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Prevoz težje gibalno oviranega dijaka v šolo za šolsko leto
2017/18
Objava naročila: Razpis naročila objavljen na spletni strani ŠC Kranj in v zbornici na oglasni deski.
Datum objave: 13. 11. 2017
Kratek opis naročila: prevoz gibalno oviranega dijaka na relaciji Šorlijeva ulica 3, Kranj - Kidričeva
cesta 55, Kranj - Šorlijeva ulica 3, Kranj. Prevoz bo prilagojen urniku dijaka, ki traja predvidoma od
7.00 do 15.00
Trajanje naročila: od 23. 11. 2017 do 24. 6. 2018
POVABILO K ODDAJI NAROČILA
Na javni razpis za prevoz težje gibalno ovirane dijakinje (Šorlijeva ulica 3, Kranj - Kidričeva cesta 55,
Kranj - Šorlijeva ulica 3, Kranj) za šolsko leto 2017/2018, in sicer od 23. 11. 2017 do 24. 6. 2018, se
lahko prijavi prevoznik, ki kot fizična ali pravna oseba opravlja dejavnost prevoza, in ki predloži:
- veljavno licenco za opravljanje prevozov oseb s posebnimi potrebami ali licenco za opravljanje
drugih prevozov, če izpolnjuje druge pogoje prilagojenega prevoza,
- potrdilo (homologacija), da poseduje vozilo, ki je prilagojeno prevozu težje ali težko gibalno
oviranega dijaka (vozilo, ki je predelano oziroma primerno za prevoz težje ali težko gibalno
oviranega dijaka) s priloženo fotografijo vozila, kjer je viden tip in registrska številka vozila
ceno prevoza na kilometer z DDV-jem (če je prevoznik zavezanec), ceno prevoza na dan z DDV-jem
in ceno prevoza na mesec z DDV-jem, glede na posamezne šolske dni v skladu s šolskim
koledarjem za šolsko leto 2017/2018. Cena ne sme presegati 1,30 EUR/km, pri čemer cena
vsebuje vse stroške prevoza in je vezana na sklep ministrice
- potrdilo o tehnično ustreznem vozilu in veljavna registracija
Izbran bo najugodnejši kandidat, ki ustreza vsem kriterijem javnega razpisa. Po opravljeni izbiri bo
izbran prevoznik s šolo sklenil pogodbo.
Vse zainteresirane vabimo, da nam pošljejo prijavo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, na
naslov: Šolski center Kranj, Kidričeva cesta 55, 4000 Kranj, najkasneje do 21. 11. 2017, do 10. ure.
Prijavo z ustrezno dokumentacijo predložite v zaprti kuverti, s pripisom »Prevoz težje ali težko
gibalno oviranih dijakov«. Prijave, ki bodo prispele po navedenem roku ne bomo obravnavali.
Direktor:
Jože Drenovec
Matična številka: 6286259000
ID za DDV SI12782076
TRR: 01100-6000041636 pri Banki Slovenije

