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SPECIFIKACIJA  STROKOVNIH   ZAHTEV  NAROČNIKA: 

za javno naročilo »za najem domske kuhinje in pripravo domske, šolske in turistične 

prehrane GEPŠ Piran« 

 
 
  
1. Opis storitve:  
 
Razpisana storitev priprave prehrane obsega: 
- nabavo potrebnih živil in njihovo skladiščenje 
- pripravo in razdeljevanje obrokov – dopoldanske malice za dijake od 1. do 4. letnika na 
dveh enotah, zajtrke, kosila in večerje v dijaškem domu; po potrebi tudi ob nedelovnih dneh  
- pripravo obrokov za tržno dejavnost dijaškega doma 
- dostavo obrokov (dopoldanska malica) 
- vse ostalo delo vezano na pripravo prehrane in uporabe šolske kuhinje. 

 
V primeru potrebe po drugih storitvah, ki niso predmet tega razpisa, kot so npr. priprava 
pogostitve, naročnik pričakuje od izbranega izvajalca, da bo opravil tudi le-te. Če se bo pri 
naročniku pokazala potreba po drugih storitvah, se bo z izvajalcem dogovoril o količini, vrsti in 
ceni tako opravljene storitve, kot tudi o času, ko bo potreboval navedeno storitev.  
 
Šolska prehrana pomeni organizirano prehrano v dneh, ko poteka pouk v skladu s šolskim 
koledarjem. Naročnik bo izvajalca tedensko obveščal o spremembah, ki nastanejo zaradi 
izvedbe drugih dejavnosti, ki potekajo v ali izven šole, kot so izleti, športni dnevi, ogledi, 
delavnice, ipd.  
Količine ni mogoče vnaprej predvideti in je odvisna od števila vpisanih dijakov. V šolskem letu 
2018/19 je v šoli okoli 515 dijakov, od tega dnevno koristi subvencionirano malico okoli 130 
dijakov.  
Okvirna letna pogodbena vrednost za subvencionirane šolske malice znaša 190.000,00€ z DDV.  
V skladu z Zakonom o šolski prehrani ceno dijaške malice določi minister, pristojen za 
izobraževanje, praviloma pred začetkom vsakega šolskega leta. Trenutna cena malice je 2,42 
EUR. V ceno obroka so vključeni vsi stroški, popusti in rabati, stroški nabave, priprave, 
transporta, razdeljevanja hrane, potrebnih čistil in sanitarnega materiala za obratovanje 
kuhinje in jedilnice, ter skrb za red in čistočo v razdeljevalni kuhinji in jedilnici, stroški ravnanja 
z nastalimi odpadki.  
 
Evidenco v zvezi s prehrano, pripravljenimi obroki, obračun obrokov, izstavljanje položnic in 
ostala dela v zvezi s prehrano v GEPŠ Piran opravlja delavka, zaposlena pri naročniku. Izbrani 
izvajalec bo za obratovalne stroške (elektrika, voda, plin idr.) plačeval mesečne stroške.  
 
Za plačilo pripravljenih obrokov, za potrebe šole, bo izbrani izvajalec izstavil naročniku mesečni 
račun, in sicer do 5. V tekočem mesecu za obroke, pripravljene v preteklem mesecu. Naročnik 
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bo vsak  mesečni račun plačal 30. dan od uradnega datuma prejema računa, razen v primeru 
reklamacije, ko se plačilo zadrži do razrešitve. 
 
Storitve se bodo izvajale za število, ki se dnevno lahko spreminja. Število oseb se spreminja 
dnevno glede na število dijakov pri pouku in v dijaškem domu. Točno število obrokov bo 
naročnik naročal dnevno, in sicer: 

 za domsko prehrano do 18. ure dan prej,  

 za šolske malice do 16.00. 
 
Podatki v spodnjih tabelah so okvirni in povprečni, saj so preračunani glede na trenutne 
potrebe naročnika in glede na šolsko leto 2018/2019. 
 
 
LOKACIJA, ŠTEVILO DIJAKOV IN URE, DO KATERIH JE POTREBNO PRIPRAVITI OBROKE 
 

Lokacija  Obroki Povprečno št. 
obrokov na 
dan 

Urnik  

Dijaški dom Portorož    

 zajtrk 
kosilo 
večerja 
 

47 
47 
47 

6.30-8.00 
12.30-15.30 
18.00-19.00 

Gimnazija Piran    

 malica 50 10.40-11.10 

Elektro in pomorska 
šola 

   

 malica 80 9.35-10.00 

 
Ponudnik lahko v času kosila in večerje v dijaškem domu in enoti v Portorožu (v isti stavbi je 
Fakulteta za pomorstvo in promet) ponuja obroke tudi študentom (študentski boni).  
 
Ponudniki morajo upoštevati tudi zahtevo naročnika po prilagodljivosti, saj lahko v času 
izvajanja storitve pride do sprememb potreb glede vrste in števila obrokov, kar je odvisno 
predvsem od števila dijakov v šoli oziroma dijaškem domu. 
 
Izvajalec bo jedilnike sestavljal tedensko in jih objavljal v vseh jedilnicah in na spletnih straneh 
posameznih enot.  
 
V kolikor bo naročnik s strani uporabnikov storitve (dijaki, starši ali zakoniti skrbniki, zaposleni 
v zavodu) prejel upravičene pripombe, ki se bodo nanašale na kvaliteto in kvantiteto 
pripravljenih obrokov, bo z njegove strani pooblaščena oseba o tem pisno obvestila izvajalca. 
Če izvajalec upravičenih reklamacij ne bo upošteval, lahko naročnik, v skladu s pogodbo, od 
nje odstopi. 
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2. Lokacija in čas izvajanja storitev  
 
 
Priprava prehrane obsega dopoldansko šolsko malico za dve enoti, zajtrke, kosila in večerje za 
dijaški dom ter obroke za turistično dejavnost. Poleg priprave obrokov v kuhinji dijaškega 
doma bo izvajalec storitve izvajal tudi kot dostavo in razdeljevanje obrokov na lokacijah 
gimnazije ter elektro in pomorske šole, za kar bo potreboval vozilo in ustrezno opremo za 
razvoz prehrane.  
 
Izbrani izvajalec bo storitev priprave prehrane izvajal v prostorih Dijaškega doma Portorož, 
na naslovu Sončna pot 20, 6320 Portorož. Ker bo izbrani izvajalec opravljal storitev v prostorih 
naročnika, bo naročnik z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo o najemu prostorov. Najem 
prostorov šolske kuhinje je za izbranega ponudnika obvezen, saj izbrani ponudnik (izvajalec) 
ne bo smel pripravljati obrokov v drugih prostorih ali drugi lokaciji izven naročnikovega 
naslova. 
 
Poleg storitve, ki jo bo izvajalec opravljal na naslovu naročnika, bo moral izvajalec pripravljene 
obroke, kot navedeno, dostaviti na naslova Bolniška 11, Piran, in Pot pomorščakov 4, Portorož. 
 
Kuhinja v dijaškem domu je bila prenovljena v letu 2016 in opremljena z vso potrebno delovno 
opremo in napravami, ne vsebuje pa drobnega inventarja. 
 
Naročnik bo izvajalcu dovolil uporabo kuhinje v dijaškem domu tudi za njegove lastne potrebe, 
za pripravo in dostavo hrane, pod pogojem, da o tem pisno obvesti naročnika. Izvajalec lahko 
na razdelilnih mestih in v dijaškem domu ponuja dodatno ponudbo.  
 
V zvezi s prehrano v šoli ima naročnik sprejeta Pravila šolske prehrane, s katerimi se zagotavlja 
evidentiranje in nadzor nad koriščenjem obrokov, določanje časa in načina odjave 
posameznega obroka, ravnanje z neprevzetimi obroki in način seznanitve učencev in staršev s 
pravili in pravicami do subvencioniranja prehrane.  
 
V dijaškem domu deluje tudi komisija za prehrano, ki se sestaja mesečno ali po potrebi in 
posreduje svoje predloge in ugotovitve izvajalcu šolske prehrane. 
 
 
 
3. Pestrost jedilnikov in dodatne ponudbe  
 
Ponudnik bo naročniku dnevno zagotavljal tri različne malice (toplo mesno, toplo brezmesno, 
hladno malico) v skladu z mesečno vnaprej predloženimi jedilniki. Ponudnik mora ponudbi 
priložiti jedilnike za dijaško malico za 14 dni. Ponudnik mora nuditi tudi dietne obroke 
(celiakija, sladkorna bolezen, itd.).  
Ponudnik se obvezuje, da bo dostavljal jedilnike za malico za 14 dni vnaprej. Izvajalec 
zagotavlja pestrost jedilnikov tako, da se ne ponovijo prej kot v 21 dneh.   
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Ponudnik mora dijakom in zaposlenim nuditi tudi druge obroke (dodatna ponudba) v skladu z 
dogovorom in željami uporabnikov.  
 
Delavcem, zaposlenim na vseh enotah GEPŠ, bo izvajalec ponujal malice in kosila po 
dogovorjeni, nižji ceni.  
 
Zaželeno je, da izvajalec ponudi kosila tudi študentom – študentski boni. 
 
 
4. Oprema  
 
Opremo za razdeljevanje malic (posoda, pribor, serviete, sokovnike, kozarce …) v celoti 
zagotovi ponudnik in je v ceni obroka. Servieta mora biti zagotovljena za vsak obrok.  
 
 
5. Upoštevanje Uredbe o zelenem javnem naročanju in smernic zdrave prehrane  
 
Ponudnik mora pri pripravi jedilnikov ter razdeljevanju obrokov upoštevati:  
- Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah,  

- Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. 

 
7. Razdeljevanje prehrane  
 
Ponudnik mora razpolagati tudi z:  

 Ponudnik pripravi malice  in razdeli v prostorih naročnika. 

 Prostor za razdeljevanje malic je v zgradbi naročnika.  

 opremo in napravami, ko so v skladu z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji, ki 
urejajo področje živil in ravnanja z njimi, in taka, ki zagotavlja varnost živil v vsem 
procesu skladiščenja in priprave prehrane.  

 
8. Cene 
 
Cene storitev bodo v času trajanja te pogodbe fiksne. Po sklenjeni pogodbi se lahko zvišajo 
največ za indeks rasti življenjskih stroškov, ki ga javno objavi Statistični urad Republike 
Slovenije za preteklo obdobje. Predlog za spremembo cen in dokaze, da je predlog utemeljen, 
izvajalec pisno predlaga naročniku. Naročnik se mora z dvigom cen strinjati, kar pisno potrdi. 
V primeru, da se naročnik z dvigom cen strinja, začnejo nove cene veljati s prvim dnem 
naslednjega meseca po izdanem soglasju naročnika, ali drugače, če se dogovorita. 
Brez soglasja naročnika in sklenitve aneksa k pogodbi se cena ne more povišati. 
 
Ponudnik mora navesti končne cene na enoto v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, DDV ...), popuste in rabate. 
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Cene obrokov z vključenim DDV na dan 1. 10. 2019 ne smejo presegati naslednjih višin: 
 
  
 malica dijakov dijaki v  Zaposleni v 

GEPŠ 

 šola Piran, 
Portorož 

Dijaškem domu  

Zajtrk  1,60€  

Malica 2,42 €   

Kosilo  3,00 € 3,50 € 

Večerja  2,50 €  

Lunch paket vikend  7,00 €  

Lunch paket dnevni  3,50 €  

 
 
9. TRŽNA DEJAVNOST DIJAŠKEGA DOMA 
 
V skladu s prostimi kapacitetami med šolskim letom, predvsem pa od junija do oktobra, bo 
izvajalec pripravljal obroke za goste dijaškega doma. 
 
V času turistične sezone (od konca junija do oktobra) je izvajalec dolžan pripravljati zajtrke ne 
glede na število gostov in vse dneve v tednu, za organizirane skupine polni penzion, za 
individualna povpraševanja pa pripravi kosilo ali večerjo ob vsaj 10 najavljenih gostih.   
 
Evidenco naročenih obrokov vodi recepcija dijaškega doma in jo do 5. v naslednjem mesecu 
posreduje izvajalcu. Organizirane skupine obroke naročajo z izstavljeno naročilnico.  
Za pripravljene obroke se upošteva 10 % provizija.  
 
Ponudnik vsakodnevno pripravi svež in raznolik samopostrežni zajtrk, ki vključuje tudi kavo, 
mleko, čaj in vodo. 
 
Urnik kuhinje v času turistične sezone glede na povpraševanje 
Zajtrk: 7.00-9.00 
Kosilo: 12.00-13.00 
Večerja: 19.00-20.00   
 
Dijaški dom pri povpraševanju skupin ne ponuja popustov na gostinske storitve.  
 
Okvirne cene za izračun Obrazca predračuna. 
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Okvirna cena - tržna 
dejavnost 

Cena obroka 

Zajtrk 4, 00 eur 

Kosilo 5,00 eur 

Večerja 5,00 eur 

Polni penzion 14,00 eur 

 
 
 
Izjavljamo: 
 
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu 
z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s 
katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge 
denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, 
oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne 
znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene 
vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 
petih let do dne oddaje ponudbe. 
 

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v 
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 
75. člena ZJN-3. 

 

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne 
sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države 
članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 
 

5. Vpis v poslovni register: gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet tega javnega naročila. 

 
 

6. Da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz pogodb sklenjenih z 
naročniki v zadnjih treh letih.   

7.  
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8. Da v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe nima nerešenih upravičenih reklamacij glede 
kakovosti blaga ali nespoštovanja drugih določil pogodb in da soglaša, da lahko v primeru, 
če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti po pogodbah z 
drugimi naročniki, ponudnika izloči iz predmetnega postopka. 

 

9. Da zagotavlja skladnost ponujenega blaga z naročnikovimi strokovnimi zahtevami, 
navedenimi v tej razpisni dokumentaciji in vseh njenih prilogah.  

 

10. Da zagotavlja letne razpisane količine obrokov, na katerega se prijavlja. 
 

11. Da zagotavlja Pripravo 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.  

            
 

12. Da zagotavlja Kadrovske pogoje oziroma sposobnost. 

Ponudnik zaposluje ustrezno usposobljenje delavce, s katerimi bo zagotovil redno 

opravljanje storitve prehrane za potrebe naročnika, v zahtevanih količinah, kvaliteti in 

rokih.  

  

13. Ponudnik mora zagotavljati delovni čas glede na zahteve in potrebe naročnika, ne glede 
na število obrokov, občasno tudi ob sobotah (v skladu s šolskim urnikom). 

 
14 . Ponudnik mora zagotavljati, da Odpadki, ki nastajajo pri izvajanju gostinskih storitev, 
morajo biti zbrani ločeno, v skladu s predpisi, ki urejajo ločeno zbiranje odpadkov. 

 
15. Ponudnik mora zagotavljati, da hrana mora biti pripravljena na osnovi Smernic zdravega 
prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah, Praktikuma jedilnikov zdravega 
prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, Praktičnih navodil za načrtovanje dnevnih 
toplih obrokov za dijake in Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v vzgojno-
izobraževalnih ustanovah.  

 
 

16. Ponudnik mora upoštevati uredbo Komisije (ES), št. 37/05, o spremljanju temperature v 
prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za 
prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18), z vsemi spremembami. 

 
 

17. Ponudnik mora izpolnjevati in upoštevati predpise o higieni in zdravstveno tehničnih 
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil 
in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/ 00, 42/ 02 in 47/04) ter 
predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni list RS, št.  
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33/2001, 110/2002-ZGO-1, 45/2004-ZdZPKG, 93/2005-ZVMS, 90/2012-ZdZPVHVVR), Zakona 
o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/13-ZZZiv-
C in 40/14- ZIN-B), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008, 57/2012, 90/2012-
ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/2006 in 90/2012-
ZdZPVHVVR).  Ponudnik mora upoštevati Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni 
list RS, št. 87/14).  

 
 

 
 
 
 
Datum: __________ 
 

                   Žig in podpis ponudnika: 
 
 
MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDBE 
 
 
Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo na podlagi naslednjih meril: 
 

Merilo 

 

Višina točk 

1. Višina najemnine 
 

70 

2. Reference 
 

10 

3. Posedovanje vozila in opreme za prevoz 
hrane 
 

20 

SKUPAJ MOŽNIH TOČK 
 

100 
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Merila bodo uporabljena na naslednji način:  

1. Cena najemnine: 

Med ponudniki, ki bodo poslali ponudbo za najemnino, bodo ponudbe točkovane po naslednjem 

načelu: 

Izklicna najemnina (1.050 €) …. 35 točk 

 
Ponudnik z najvišjo ponujeno najemnino prejme 70 točk. 
 
2. Reference 
Ena referenca – 3 točke 

 
3. Posedovanje vozila in opreme za prevoz hrane: 
 
Izvajalec, ki ima uveden HACCP sistem in dela po načelih HACCP sistema ter ima primerno opremo za 
prevoz hrane, prejme 20 točk. 
 
 
 
Ponudnik:___________________________________________________ je prejel SKUPAJ 
 
VSEH TOČK:  

 
       

 


