Ponudnik:
________________________
________________________

Naročnik:
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran,
Bolniška ulica 11, 6330 Piran
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev za pripravo domske in šol. prehrane in
dodatnih obrokov tržne dejavnosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil vam dajemo naslednjo

PONUDBO

1. PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv
Naslov in sedež
Odg. oseba (podpisnik
pogodbe)
Kontaktna oseba
Telefon
Telefax
E-mail (elektronska pošta)
Banka, transakcijski račun
Matična številka
Davčna številka
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2. VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na predvideno vrsto in število
obrokov, ki navedeni v razpisni dokumentaciji (v obrazcu predračuna in v opisu predmeta
javnega naročila), znaša vrednost naše ponudbe za celotno obdobje oddaje naročila (36 mesecev):
element

vrednost v EUR

SKUPNA KONČNA VREDNOST brez DDV
DDV (skladno z zakonom)
SKUPNA KONČNA VREDNOST z DDV

z besedo:
Izjavljamo, da smo pri izračunu ponudbene vrednosti upoštevali vse elemente, ki vplivajo na
izračun cen obrokov in skupne ponudbene vrednosti.
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Ponudnik:
_______________________
_______________________

Naročnik:
Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran,
Bolniška ulica 11, 6330 Piran

OBRAZEC PREDRAČUNA
Storitev priprave prehrane za potrebe GEPŠ Piran, ki je predmet javnega razpisa, bomo izvedli
za naslednje cene obrokov, ki vključujejo vse elemente, ki vplivajo na izračun cene storitve in
upoštevaje vse zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji:
PREHRANSKE STORITVE:
Vrsta obroka

Ponudbena
Št. obrokov
cena za 1 obrok dnevno

Dijaki DD in šola
Hrana DD (zajtrk, kosilo,
večerja)
Hladna ali topla malica šola

A

Turistična dejavnost:

B
47
130

Št. obrokov za
Ponudbena cena
šolsko leto (186 skupaj (z DDV)
dni)
C
D=AxC
8.742
24.180

A

A
Dnevno

V sezoni

Zajtrk

50

3.100

Polni penzion

20

1.240

Polja označena z sivo barvo se ne izpolnjujejo.

NAJEMNINA:
Lokacija
Kuhinja Dijaški dom, razdelilnica-jedilnica NOE Gimnazija in
NOE Elektro in pomorska šola

Ponudbena cena za 1 mesec

*Najemnina se zaračuna za vseh 12 mesecev v letu za vse enote, ki so predmet najema.
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Izjavljamo, da smo pri izračunu cen za posamezne obroke upoštevali vse elemente, ki vplivajo na
izračun cene storitve priprave prehrane in vse zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije.
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da:
- je število posameznih vrst obrokov izračunano na podlagi povprečnega številka obrokov na
dan v šolskem letu 2018/2019, preračunano na celotno obdobje oddaje naročila
- se število posameznih vrst obrokov spreminja, glede na dejanske potrebe in glede na število
učencev v šoli in število zaposlenih delavcev, ki se dnevno prehranjujejo v šoli.
Opombe:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

SKUPAJ EUR (z DDV) NA LETNI RAVNI = _______________________________
Datum: __________________________
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