
GRM NOVO MESTO, Sevno 13, PONUDBA AVTOBUSNI PREVOZI DIJAKOV IN ZAPOSLENIH

8000 NOVO MESTO

kombi, mini bus midi bus standardni bus veliki bus

relacija prevoza                8-20 potniških sedežev do 30 potniških sedežev do 50 potniških sedežev do 64 potniških sedežev opombe/opredelitve pogojev

               cena na km                cena na km                cena na km                cena na km

1. Sevno-Novo mesto-Sevno

neto cena/km cestnina je vključena v ceno km

DDV/km

skupaj cena/km

število kalkulativnih km v obdobju 200 200 600 0

neto znesek prevozov

cena prevozov z DDV

2. Znižan poldnevni najem

neto cena/km prevoz se opravi med 7:30 in 13:30 uro, po 15:00 uri

DDV/km cestnina je vključena v ceno km

skupaj cena/km prevoz dolžine do 30 km; obračuna se 30 km

število kalkulativnih km v obdobju 200 200 800 0 če je prevoz daljši od 30 km , se obračuna poldnevni najem

neto znesek prevozov

cena prevozov z DDV

3. Poldnevni najem 

neto cena/km prevoz se opravi med 7:30 in 13:30 uro, po 15:00 uri

DDV/km cestnina je vključena v ceno km

skupaj cena/km obračuna se najmanj 125 km (t.i. poldnevna norma) oz. po realizaciji 

število kalkulativnih km v obdobju 600 1.000 7.000 1.000

neto znesek prevozov

cena prevozov z DDV

4. Dnevni najem prevoz ima začetek pred 7:30 uro, povratek po 13.30 uri

neto cena/km cestnina je vključena v ceno km

DDV/km obračuna se najmanj 250 km( dnevna norma) oz. po realizaciji

skupaj cena/km če je odsotnost daljša kot 15 ur, so obračuna dodatni voznik

število kalkulativnih km v obdobju 2.000 2.000 20.000 1.500

neto znesek prevozov

cena prevozov z DDV

5. Tujina v ceni km vračunan prevoz - ostali stroški prevoza (cestnine, parkirnine, 

dnevnice voznika, nočitve voznika ipd.) se obračunajo dodatno

neto cena/km

DDV/km

skupaj cena/km

število kalkulativnih km v obdobju 1.000 1.000 2.000 3.000

neto znesek prevozov

cena prevozov z DDV

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST PREVOZOV  (v €)

neto znesek prevozov SKUPAJ

cena prevozov z DDV SKUPAJ


