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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1.

Opis predmeta in načina izvajanja naročila:
Predmet naročila so redni dnevni prevozi otrok s posebnimi potrebami – učencev CUEV – enota
Divača (2 učenca) ter učencev CIRIUS Vipava (4 učenci ter en otrok vključen v vrtec) v šolskem
letu 2018/2019.
V prevoz je trenutno vključenih 7 otrok ter spremljevalec. Dva (2) otroka potrebujeta prevoz na
invalidskem vozičku, pet (5) otrok ter spremljevalec se prevaža na sedežih vozila.
Prevoze lahko opravljajo le vozniki, ki izpolnjujejo vse zakonsko predpisane pogoje in so psihofizično
sposobni zagotoviti varno in nemoteno izvedbo posameznega prevoza ter so sposobni zagotoviti
ustrezno komunikacijo z otroci s posebnimi potrebami. Vozniki bodo po potrebi nudili fizično pomoč
otrokom pri vstopu in izstopu iz vozila.
Prevoznik mora pri vseh izvedenih dnevnih prevozih zagotoviti tudi spremljevalca. Spremljevalec ni
voznik vozila. Spremljevalec skrbi za ustrezno fizično in psihično počutje – udobje otrok med
prevozom ter po potrebi nudi otrokom ustrezno pomoč. Spremljevalec mora imeti ustrezno
komunikacijo in primeren odnos do otrok s posebnimi potrebami.
Prevoz otrok se izvaja z enim vozilom. Naročnik zahteva najmanj 16 sedežno vozilo, pri čemer se
zahtevano število sedežev nanaša na število potnikov (voznik ni vključen).
Prevoz učencev mora biti opravljen s prilagojenim prevoznim sredstvom, ki mora poleg zahtev,
opredeljenih v veljavnih predpisih, imeti še:
- alu talno letev za vpenjanje 4 točkovnih varnostnih pasov za pritrditev invalidskih vozičkov,
- dvižno ploščad ali teleskopsko rampo za vstop in izstop oseb na invalidskem vozičku.
V kolikor ponudnik ob predložitvi ponudbe ne razpolaga s prilagojenim vozilom mora se z izjavo
zaveže, da bo, v kolikor bo izbran za izvedbo javnega naročila, zagotovil ustrezno prilagoditev vozila
najkasneje do 24.08.2018. Kot dokazilo za izvedeno ustrezno prilagoditev vozila mora naročniku do
navedenega roka predložiti dokazilo o prilagoditvi vozila – kopijo prometnega dovoljenja oz. na
zahtevo naročnika pripeljati vozilo na ogled.
Prilagoditev vozila je pogoj za veljavnost sklenjene pogodbe.
Vozilo mora biti klimatizirano ter opremljeno z zavesami za zasenčenje oz. zatemnjenimi stekli.
Razpored otrok v vozilu - sedežni red v vozilu mora biti takšen, da je med prevozom spremljevalcu
omogočen neposreden (nemoten) dostop do vseh otrok.
Prevoz se izvaja na sledeči relaciji:
Mala Bukovica – Vrbica – Ilirska Bistrica ( 2 lokaciji: Rozmanova ulica, Gregorčičeva cesta) – Topolc
(3 lokacije) – Divača – Vipava ter v obratni smeri.
Pod relacijo so navedeni okvirni naslovi, iz katerih se zagotavlja prevoz otrok (točen naslov zaradi
varovanja osebnih podatkov ni objavljen javno). Navedeno zaporedje naslovov ni nujno zaporedje
prevozne poti. Natančen urnik prevoza z naslovi, na katerih se prevzema in odloži učence se določi
po podpisu pogodbe oz. pred začetkom šolskega leta.
Ponudnik mora pri ponudbi upoštevati, da se pouk v CIRIUS Vipava pričenja ob 08.00 h in da morajo
biti otroci v šoli najmanj 10 minut pred pričetkom pouka. V skladu z navedenim predvidevamo jutranji
pričetek prevoza predvidoma ob 6.15 h. Predviden popoldanski odhod iz Vipave (preko Divače) v
Ilirsko Bistrico je ob 13.30 h iz Vipave.
Prevoznik mora zagotoviti prevoz otrok v skladu z urnikom, učnim načrtom ter potrebami posamezne
šole, oziroma bosta naročnik in prevoznik določila natančen urnik prevoza šolskih otrok po podpisu
pogodbe oziroma po potrebi.
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Naročnik si glede na potrebe posameznih šol pridržuje pravico do spremembe urnika prevoza med
šolskim letom. Naročnik si pridržuje pravico do spremembe števila potnikov v vozilu.
Vsa vozila morajo biti ves čas v tehnično brezhibnem stanju, redno servisirana in opremljena v
skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje cestnega prometa in vozil v cestnem prometu in
področje prevoza potnikov v cestnem prometu in prevoza skupin otrok v cestnem prometu in katere
bomo uporabljali pri izvajanju prevoza otrok s posebnimi potrebami.
Ponudnik mora v primeru potrebe zagotoviti nadomestno vozilo v roku dveh (2) ur od nastanka
izrednega dogodka.
2.

Pričetek in konec izvajanja storitev:
Pričetek: 1.9.2018
Konec: 31.8.2019
V primeru začasnega financiranja proračuna Občine Ilirska Bistrica se pogodba lahko podaljša za
čas začasnega financiranja.

3.

Lokacija storitve:
Navedene lokacije prevozov v poglavju Opis predmeta in načina izvajanja naročila.

4.

Način obračuna in plačila opravljenih storitev:
Prevoznik bo najkasneje do 10. dne v mesecu izstavil račun za opravljene prevoze v preteklem
mesecu.
Mesečna obveznost naročnika se določi tako, da se dnevna cena prevoza pomnoži s številom dni
pouka oz. izvedenih dnevnih prevozov v mesecu, za katerega se obračun izstavlja.
Naročnik bo račun poravnal 30. dan od uradnega datuma prejema računa.
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