
 

 

Dvojezična srednja šola Lendava - Kétnyelvű Középiskola, Lendva 
Kolodvorska ulica 2 e, 9220 Lendava - Lendva 

Tel.: 02-5742-510 fax.: 02-5742-520 
E-mail: tajnistvo-dss.lendava@guest.arnes.si 

Internet: http://www.dssl.si 
 

 

 

Pogodbeni stranki: 

Dvojezična srednja šola Lendava, Kolodvorska ulica 2e, 9220 Lendava, ki jo zastopa Silvija Hajdinjak 
Prendl, (v nadaljevanju: naročnik), matična številka 5084067000, DŠ: 394 626 92, transakcijski račun: 
SI56 01100-6030693733 

in  

_____________________________________________________________________,  

(naziv in naslov ponudnika) 

ki jo zastopa _____________________________________________________________________ 

(funkcija, ime in priimek odg. os. ponudnika) 

(v nadaljevanju: prevoznik) 

matična številka: __________________________ 

ID za DDV:          _________________________ 

transakcijski račun: _________________________ 

 

sklepata naslednjo 

 
 

POGODBO o izvedbi evidenčnega naročila  

za izvajanje storitve občasnih avtobusnih prevozov dijakov 

od ______ do ______ 

I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega zbiranja 
ponudb za opravljanje občasnih prevozov v šol. letu 2020/2021, objavljenem na spletni strani šole 
______________ ter na podlagi odločitve naročnika in Obvestila o oddaji naročila št. _____________, 
z dne ____________, izbran kot najugodnejši ponudnik. 

 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
Predmet pogodbe je izvajanje občasnih prevozov dijakov z kombiji, avtobusi ali manjšimi avtobusi na 
področju Slovenije in tujine (v nadaljevanju: prevoz dijakov), kar je razvidno tudi iz razpisne 
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dokumentacije naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbe prevoznika z dne 
_____________ na podlagi katere je bil izbran. 

 

Prevoznik se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe spoštoval pogoje in zahteve, določene z 
razpisno dokumentacijo naročnika in svojo ponudbo z dne __________  dano na javno naročilo, na 
podlagi katere je bil izbran.  

Naročnik ni v ničemer zavezan glede naročanja količine in vrste storitev, ki jih nudi izvajalec in so kot 
informativne opredeljene v razpisni dokumentaciji oziroma obrazcu predračuna. Natančen obseg in 
vrsta storitev sta vezana na vsakokratne potrebe naročnika, ki bodo izražene s posameznimi naročili, 
izvedenimi na podlagi predmetnega okvirnega sporazuma. 

3. člen 
Izvajanje prevoza dijakov mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje cestnega 
prometa in prevoza potnikov v javnem prometu ter prevoza otrok in skupine otrok v cestnem prometu 
in v skladu z zahtevami, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika na podlagi katere je 
izbrani prevoznik dal ponudbo. 

4. člen 
Naročnik si pridržuje pravico, da odda prevozniku po tej pogodbi naročilo za morebitne dodatne 
storitve prevoza dijakov. V navedenem primeru se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave 
skladno z Zakonom o javnem naročanju. S prevoznikom se v tem primeru sklene aneks k osnovni 
pogodbi ali nova pogodba. 
 
 

III. CENA PREVOZA 
 

5. člen 
Prevoznik se obvezuje, da bo prevoze dijakov, ki so predmet te pogodbe, naročniku zaračunaval po 
naslednjih cenah : 

 
 

 OPIS STORITVE Cena v EUR na km (brez 
DDV) 

Cena  v EUR na km (z DDV) 

1. Storitve šolskih 
prevozov s kombiji (do 
8 oseb) 

  

Predvidena količina prevoženih kilometrov na leto:  
Skupna vrednost v EUR (brez DDV):  
Skupna vrednost v EUR z DDV:  

 
 

 OPIS STORITVE Cena v EUR na km (brez 
DDV) 

Cena  v EUR na km (z DDV) 

2. Storitve šolskih   


