
SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN ZDRAVSTVO 
Ljubljana, Zdravstvena pot 1 
 
Številka: 430-28/2016/1 
Datum:    11. 3. 2016 

 
 

VABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
I. NAROČNIK: 

 
 

1)Uradno ime:   SREDNJA ŠOLA ZA FARMACIJO, KOZMETIKO IN  
     ZDRAVSTVO 
 
2)  Naslov:    Zdravstvena pot 1, 1000 Ljubljana 
 
3) Kontaktna oseba:  Karmen DEBEVEC 
 
4) Telefon:     01/300 72 40 
 
5) Fax:    01/300 72 60 
 
6) E-pošta:    karmen.debevec@guest.arnes.si 
 
7) Ponudbe  je treba poslati na naslov: 

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,  
Zdravstvena pot  1, 1000 Ljubljana 

 
 
II. PREDMET NAROČILA: 
 
1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:  

Subvencionirana dijaška prehrana (malica) in prosta prodaja v 
šolski razdelilnici 

 
2) Vrsta naročila:  Storitve tople in hladne prehrane 
 
 
3) Kratek opis naročila:  
 Priprava subvencionirane dijaške prehrane (malice) po vnaprejšnjem naročilu in 

prosta prodaja malic za dijake in delavce šole.   
 
 
4) Kraj dobave:  Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo,  

      Ljubljana, Zdravstvena pot 1 
 
 
 
5) Enotni besednjak javnih naročil:  

55523100-3  Storitve dobave šolskih obrokov 
55524000-9  Storitve priprave in dostave hrane za šole 
 

6) Vrsta postopka:  
Postopek zbiranja ponudb v skladu z navedbami 2.odstavka 20. člena Zakona o 
javnem naročanju, storitve B po klasifikaciji CPV (Ur. List RS št. 128/06, 16/08, 
19/10, 18/11 in 90/12), sklenitev okvirnega sporazuma za obdobje največ 3 let. 
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7) Celotna količina subvencionirane prehrane (malice) oziroma obseg:  
Količine je nemogoče naprej predvideti.  V šolskem letu 2015/16, je bilo v šoli 953 
dijakov, malicalo je od 595 do 633 dijakov.  V šoli bo v šolskem letu 2016/17 
približno 950 dijakov. 
 

8) Trajanje naročila: od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019, razen če pristojno ministrstvo ukine 
subvencijo. 

 
 
III. POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO: 
 
Ponudnik  mora dnevno ponuditi najmanj štiri različne obroke – enoporcijsko 
pakirane (mesni in vegi - topli ter mesni in vegi - hladni) v skladu z mesečno vnaprej 
predloženimi jedilniki iz pretežno lastne proizvodnje in dnevno svežih surovin. 
Ponudnik mora nuditi tudi dietne obroke (celiakija, sladkorna bolezen idr.). 
 
Ponudnik bo jedilnike prilagodil letnemu času in posameznega jedilnika ne bo ponovil v 
obdobju 20 dni. Ponudnik bo pri pripravi jedilnikov upošteval tudi želje dijakov. 
 
Ponudnik bo v šolski razdeljevalnici dijakom in delavcem šole nudil tudi drugo ponudbo 
v skladu z željami uporabnikov in možnostmi razdelilnice.  
Malice se bodo pripravljale v kuhinji naročnika.  
Za transport sestavin in hrane se bodo uporabljale ustrezne transportne posode, ki so v 
skladu s HACCP sistemom in ne dopuščajo sprememb temperature hrane. 
 
Tehnične specifikacije:  
- priprava hrane mora potekati tako, da so izpolnjeni vsi sanitarno-higienski predpisi, 

skladno z načeli sistema HACCP in tako, da hrana pri tem ohrani hranilno in 
kulinarično vrednost 

- temperatura hrane, ki se  servira hladna ne sme narasti nad 8°C, temperatura 
hrane, ki se servira topla, ne sme pasti pod 60°C. 

Pri organizaciji šolske prehrane bo potrebno upoštevati strokovne usmeritve in navodila, 
ki opredeljujejo merila za izbor živil, načrtovanje sestave, količinske normative in način 
priprave šolske prehrane ter časovni okvir za njeno izvedbo, ki jih bo pripravil javni 
zavod, ki ga bo pooblastilo ministrstvo, pristojno za zdravje. 
Ponudnik mora imeti organiziran sistem evidentiranja naročil, prijav in odjav za 
subvencioniran obrok v okviru programa Lopolis. 
Naročnik ne razpolaga s prostorskimi pogoji, zato mora ponudnik organizirati 
razdeljevanje subvencioniranega  dnevnega  obroka v učilnicah (trije dijaki prevzamejo 
za cel oddelek  malico v šolski razdeljevalnici in  po končani malici vrnejo embalažo na 
isto mesto). 
Šola bo ponudniku zagotovila tak urnik, ki mu bo omogočal nemoteno delitev 
subvencioniranih obrokov po razredih. V dopoldanskem  času bo odmor za šolsko 
malico od 10.00 do 10.30 ure, v popoldanskem času pa od 14.35 do 14.55 ure (od 
ponedeljka do četrtka) ter od 13.45 do 14.00 (petek). Občasno pa je potrebno 
določenim oddelkom zagotoviti prevzem malic še enkrat izven tega časa. 
 
Cena najema šolskih prostorov  
Cena najema šolskih prostorov je 25 EUR/dan, ko je malica. V ceno ni všteta poraba 
električne energije, ki se plača posebej. Ponudnik sam poskrbi za odvoz odpadkov, ki 
nastanejo s subvencionirano prehrano. 



Obvezni depoziti in jamstva:  
Kot finančno zavarovanje za  dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ponudnik, ki bo 
izbran  priloži originalno garancijo banke ali  zavarovalnice v višini 10%  pogodbene 
vrednosti. 
 
 

IV. POVABILO K ODDAJI PONUBE: 
 
Naročnik vas vabi, da oddate ponudbo za storitev prehrane v skladu s tem povabilom in 
v skladu z Zakonom o šolski prehrani (UR.l.RS, št. 43/2010, 62/2010, 27/12, 40/12, 
3/2013, 46/2014). 
Ponudbo lahko oddate po pošti ali osebno na naslov naročnika. Kuverto opremite s 
priloženo NASLOVNICO. 
Rok plačila naročnika je 30 dni po prejemu mesečnega računa za opravljeno storitev 
subvencioniranega  dnevnega obroka. 
Ponudnik mora ponudbi predložiti jedilnike za subvencioniran  obrok za najmanj en 
mesec. Jedilniki bodo prilagojeni letnemu času in posamezni jedilnik se ne bo ponovil v 
obdobju 20 dni. Če bo ponudnik izbran, bo predloženi jedilnik veljal v mesecu          
septembru 2016.  
Ponudnik mora imeti najmanj 2 leti izkušenj s pripravo in razdeljevanjem šolskih malic. 
Ponudbo lahko oddajo tisti ponudniki, ki so v šolskih letih 2014/15 in 2015/16 (obeh 
šolskih letih) izvajali šolsko prehrano v najmanj treh šolah (obvezna so dokazila). 
Ponudba mora biti veljavna do 31. 8. 2016. 
Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do 25. 3. 2016.   
Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu 
naročnika, kontaktna oseba  Karmen DEBEVEC tel. 01/300 72 46, elektronski naslov: 
karmen.debevec@guest.arnes.si. 
 
Obvezne priloge k oddaji ponudbe:  
- tri reference, ki potrjujeta, da je ponudnik izvajal storitve šolske prehrane v zadnjih 

dveh šolskih letih, 
- Jedilnik za en mesec, 
- podpisan predlog pogodbe, 
- izjavo, 
- izjava, da bo imel ponudnik organiziran sistem evidentiranja naročil, prijav in odjav 

za subvencioniran obrok v okviru programa Lopolis, 
- Izjava o zaposlitvi strokovno usposobljenega delavca (diplomiranega živilskega 

tehnologa) pri ponudniku, s priloženo fotokopijo diplome (če ponudnik take delavce 
ima). 

 
 

V. MERILA ZA IZBOR  NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 

Merilo Največje možno 
doseženo število točk 

Reference šol  45 
Pestrost jedilnika 20 
Tehnična in strokovna usposobljenost ponudnika 15 
Morebitne druge ugodnosti in nadstandardna ponudba 20 
Maksimalno število točk 100 
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Reference - priporočila srednjih šol 
Ponudnik, ki bo imel največ referenc (max. 15), lahko dobi max 45 točk. Obvezno 
število referenc je 3, nadaljnja referenca pa šteje 3 točke. Ponudnik predloži podpisano 
izjavo referenčnega naročnika, v kateri je izkazano obdobje sodelovanja in dejstvo, da 
naročnik s ponudnikom nima slabih poslovnih izkušenj. Primerne so reference, ko je 
ponudnik izvajal storitve šolske prehrane v zadnjih dveh šolskih letih (2014/15 in 
2015/16). Veljajo samo reference, ki so na obrazcu, ki ga je priložil naročnik. 
 
Pestrost jedilnika 
Bo ocenila šolska komisija. (max 20 točk) 
 
Tehnična in strokovna usposobljenost ponudnika 
Ponudnik bo za vsakega redno zaposlenega strokovno usposobljenega delavca 
(diplomiranega živilskega tehnologa) dobil 3 točke. Ponudnik mora kot prilogo priložiti 
fotokopijo diplome posameznega delavca in izjavo, da je delavec pri njih zaposlen 
(izjavo napiše ponudnik). Ponudnik lahko dobi največ 15 točk. 
 
Morebitne druge ugodnosti in nadstandardna ponudba 
Ocena komisije. Ocena od 1 – 20, kar pomeni 1 – 20 točk. 
 
 
Z oddajo ponudbe daje ponudnik naročniku soglasje za pridobitev ustreznih dokazil in 
osebnih podatkov o izpolnjevanju pogojev iz uradnih evidenc. 
 
Naročnik bo izbral ponudbo, ki bo dosegla največje število točk kot vsoto vseh meril. 
 
 

VI. DATUM OBJAVE NA SPLETNI STRANI ŠOLE 
http://www.ssfkz.si/ 

 
                11. 3. 2016 

 
Ravnateljica:                            
Marija Šušteršič            
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