TEHNIČNA SPECIFIKACIJA: OPIS STORITVE, ČAS IN OBSEG
Predmet javnega naročila je opravljanje šolskih prevozov učencev OŠ Anice Černejeve Makole v
šolskih letih 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 in 2020/2021.
Ponudnik mora obvezno pripraviti ponudbo, ki zajema vse relacije navedene v razpisni dokumentaciji
za posamezen sklop.
Ponudnik mora ponuditi takšen prevoz, da bo zagotovil ustavljanje vozila na vseh vstopnih-izstopnih
postajah na določeni relaciji za šolarje in da bo zagotovil prihod v šolo ob zahtevanem času ter odhod
iz šole ob zahtevanem času. Ponudnik mora v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot jih
zahteva navedeno število učencev na posamezni relaciji in cestni pogoji. Ponudniki lahko konkurirajo
na posamezno relacijo z avtobusi in mini avtobusi glede na število otrok, kot je navedeno za
posamezno relacijo ter kombiniranimi vozili oz. osebnimi vozili.
Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem času iz šole v skladu s šolskim urnikom.
1. Urnik dovozov in odvozov, število otrok in relacije za šolsko leto 2017/2018 so navedeni spodaj
(za naslednja leta pa po uskladitvi z naročnikom in OŠ Anice Černejeve Makole glede na dejanski
vpis in potrebe)
Za vse učence, ki vstopajo in izstopajo v Makolah je avtobusna postaja ob osnovni šoli Anice
Černejeve Makole ali na postajališču Makole. V vseh ostalih krajih učenci vstopajo na rednih in
dogovorjenih avtobusnih postajališčih.
Pouk se izvaja v eni izmeni, prevoz pa je potrebno zagotoviti na sledeči način, in sicer:
SKLOP 1:
en dovoz učencev v šolo od 7.00 do 8.10 (najkasneje) in en odvoz iz šole med 14.20 in 14.40 uro
SKLOP 2:
en dovoz učencev v šolo od 7.20 do 8.10 (najkasneje) in en odvoz iz šole med 14.20 in 14.40 uro

SKLOP 1:
Relacija
1. Relacija: Makole-Šega-Variša vas(Stari Grad 64)-Babna
Loka-Resenik (Stari Grad 43)- Makole
2. Relacija: Makole - Rove (Stari Grad 5) - Varoš 15 (do
križišča kjer je možno obrniti) - Varoš 10 (do mosta prek
Dravinje)-Makole
3. Relacija: Makole-Kamenke (Štatenberg 73) - obračališče
pod turistično kmetijo AČKO (Štatenberg 26)-Makole
SKUPAJ

1

Število
kilometrov na
dan

Št. otrok za šolsko
leto 2017/2018

30,40 km

19

21,00 km

12

19,20 km

19

70,60 km

50

SKLOP 2:
Relacija
4. Relacija: Makole-Globoko-Stranske Makole-Makole
5. Relacija: Makole-Ložnica (Ložnica 5)-Mostečno-PečkeMakole
6. Relacija: Makole-Strug-Stopno-Srece (Savinsko)-Mostečno
(Lovrek)-Makole
SKUPAJ

Število
kilometrov na
dan
11,80 km

Št. otrok za šolsko
leto 2017/2018
7

21,20 km

32

24,80 km

9

57,80 km

48

2. Ponudnik mora zagotoviti:
- Zadostno število prevoznih sredstev, najmanj toliko kot je potrebno za razpisani prevoz na
katerega se prevoznik prijavlja in vsaj eno nadomestno vozilo,
- možnost sprememb urnikov dovozov in odvozov,
- možnost določanja novih relacij, vstopnih in izstopnih mest,
- možnost sprememb seznamov učencev.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom za posamezni sklop sklenil okvirni sporazum za obdobje 4. let, ki
je sestavni del dokumentacije.
Vsako leto pred začetkom izvajanja storitve, bosta naročnik in izvajalec storitve sklenila dodatek k
temu sporazumu za naslednje šolsko leto, v katerem bosta upoštevala morebitne dodatne ali
skrajšane relacije (v smislu dodatno priznanih ali pa ukinjenih prevoženih kilometrov na posamezni
relaciji), novo število vozačev-otrok in vpliv življenjskih stroškov na porast cen po uradnih podatkih
Statističnega urada RS (na način, kot je opredeljeno v okvirnem sporazumu).

Čas dovoza in odvoza učencev se vsako leto usklajuje s predstavniki šol in se uskladi s šolskim
urnikom, za šolsko leto 2017/2018 pa velja, kot zgoraj navedeno.
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