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Datum: 8. 6. 2016 

I. NAROČNIK: 

1) Uradno ime: Srednja šola Domžale 

2) Naslov: Cesta talcev 12, 1230 Domžale 

3) Kontaktna oseba: mag. Primož Škofic, ravnatelj/direktor 

4) Telefon: 01 724 06 30 

5) Fax: 01 724 06 50 

6) E-pošta: gimnazija@ssdomzale.si 

7) Ponudbe je treba poslati na naslov: Cesta talcev 12, 1230 Domžale 

 

II. PREDMET POVABILA: 

1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik 
Subvencionirana dijaška prehrana (malica) in prosta prodaja v šolski razdelilnici 
 

2) Vrsta naročila: STORITVE DOBAVE ŠOLSKIH OBROKOV, za katere skladno s Prilogo XIV 
Direktive 2014/24/EU kot mejna vrednost za uporabo postopka javnega naročila upošteva 
vrednost 750.000 EUR.  
 

3) Kratek opis naročila:  
 
Priprava subvencionirane dijaške prehrane (malice) po vnaprejšnjem naročilu in prosta 
prodaja malic za dijake in delavce šole.  
 

4) Kraj dobave: Uradna spletna stran Srednje šole Domžale, www.ssdomzale.si 
 

5) Enotni besednjak javnih naročil:  
 
55523100-3 Storitve dobave šolskih obrokov 
 

6) Vrsta postopka:  
Evidenčni postopek skladno z drugim odstavkom 21. člena Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 51/2015, odslej: ZJN-3).  
 
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z izbranim ponudnikom za 4 leta. 
 

7) Celotna količina subvencionirane prehrane (malice) oziroma obseg:  
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V konkretnem primeru gre za sukcesivno naročanje malic, saj količine v naprej niso znane.  

V šolskem letu 2015/16, je bilo v šoli 652 dijakov, malicalo je od 450 do 500 dijakov. V šoli bo 

v šolskem letu 2016/17 približno 650  dijakov. 

 

8) Trajanje naročila: od 1.9.2016 do 31.8.2020, razen če pristojno ministrstvo ukine subvencijo. 

 

III. ZAHTEVE VEZANE NA IZVEDBO NAROČILA: 

Ponudnik mora  dostaviti že pripravljene in predpakirane tople in hladne obroke za vsak šolski 
delovni dan (tudi ob sobotah, kadar je to naročeno). 

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 dietne obroke. 

Ponudnik mora jedilnike prilagoditi letnemu času. 

V primeru izvenšolskih dejavnosti (športni dan, kulturni dan ipd.) mora ponudnik poskrbeti za pakete, 
ki jih bodo dijaki lahko vzeli s seboj. 

Čas od priprave toplega obroka do končnega uporabnika ne sme biti daljši od 3 ur, kar mora 
ponudnik izkazati. 

Za  razdelitev šolskih obrokov mora poskrbeti ponudnik. 

Za odvoz embalaže mora poskrbeti ponudnik. 

Ponudnik mora zagotoviti možnost elektronskega naročanja in odjave.   

Ponudnik mora računovodstvu šole posredovati vse podatke potrebne za obračun oz. izdajo položnic. 

Ponudnik mora najmanj enkrat letno (zaželeno je pa tudi večkrat) med dijaki izvesti anketo o 
zadovoljstvu in rezultate ankete posredovati šoli. 

Ponudnik bo v šolski razdeljevalnici dijakom in delavcem šole nudil tudi drugo ponudbo v skladu z 
željami uporabnikov in možnostmi razdelilnice. 

Za transport sestavin in hrane mora ponudnik uporabljati ustrezne transportne posode, ki so v skladu 
s HACCP sistemom. 

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. 

Naročnik ne razpolaga s prostorskimi pogoji, zato mora ponudnik organizirati razdeljevanje 
subvencioniranega dnevnega obroka v učilnicah (dežurni 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 naročenih  obrokov. 
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IV. POVABILO K ODDAJI PONUDBE:  

 

Naročnik ponudnike vabi, da oddajo ponudbo za pripravo subvencionirane dijaške prehrane (malice) 
po vnaprejšnjem naročilu in prosto prodajo malic za dijake in delavce šole, v skladu s tem povabilom 
in v skladu z Zakonom o šolski prehrani. 

Ponudbo lahko oddate po pošti ali osebno na naslov naročnika: Kuverto opremite s pripisom: 
»PONUDBA ZA PRIPRAVO SUBVENCIONIRANE DIJAŠKE PREHRANE (MALICE) PO VNAPREJŠNJEM 
NAROČILU IN PROSTO PRODAJO MALIC ZA DIJAKE IN DELAVCE ŠOLE.« 

Ponudba mora vsebovati:  

Jedilnike za subvencioniran obrok za en mesec (40%). 

Oceno šolske komisije (20%). 

Asortiman dodatne ponudbe s cenikom (20%). 

Dodatne ugodnosti, ki jih ponudnik zagotavlja naročniku (20%).  

Vsi od naštetih elementov bodo predmet ocenjevanja prispelih ponudb v okviru merila ekonomsko 
najugodnejša ponudba po opredeljenih ponderjih.  

Naročnik bo ocenjeval ponudbe, kjer bodo ponudniki izkazali, da imajo najmanj 3 leta izkušenj s 
pripravo in razdeljevanjem šolskih  malic  kot je predmet v tem naročilu. Zahteva se predložitev 
najmanj 3 referenc. Ponudba mora vsebovati potrjena referenčna potrdila.  

Pogoj za podajo dopustne ponudbe je izkazovanje tehnične usposobljenosti ponudnika za izvedbo 
predmeta javnega naročila in sicer zadostna kadrovska usposobljenost in število kadrov s katerimi 
razpolaga za namen izvedbe konkretnega naročila in zadostna tehnična usposobljenost z vso za 
izvedbo predmeta javnega naročila potrebno opremo, infrastrukturo in prevoznimi sredstvi.  

Ponudba mora biti sestavljena na obrazcih, ki jih pripravi ponudnik, pri čemer morajo vsebovati vse 
sestavne dele, na podlagi katerih bo mogoča presoja dopustnosti ponudbe skladno z zahtevami iz 
povabila.  

Naročnik bo kot nedopustne izločil ponudbe ponudnikov, za katerega obstajajo razlogi za izključitev 
po ZJN-3 ali ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje ali v kolikor ponudba ne ustreza potrebam in 
zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in povabilu  ali v kolikor je ponudba 
prispela nepravočasno. 

Ponudba mora biti veljavna do 31.8.2016. 

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika do dne 24. 6. 2016 do 12. 
ure. 

Ponudniki lahko dodatne informacije v zvezi z javnim naročilom dobijo na naslovu naročnika, 
kontaktna oseba, mag. Primož Škofic,  tel.št. 01 724 06 30 
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