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Naročnik:

SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35, 2000 MARIBOR

Datum: 27.5.2021
Številka: 430-1/2021-1
POVABILO K ODDAJI PONUDB
ZA PRIPRAVO IN RAZDELJEVANJE SUBVENCIONIRANE ŠOLSKE MALICE PO
VNAPREJŠNJEM NAROČILU, UPORABO PROSTOROV IN PROSTO PRODAJO
MALIC ZA DIJAKE IN DELAVCE ŠOLE
Kontaktna oseba naročnika: mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig., ravnateljica
e-naslov: srgradbena-mb@guest.arnes.si
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 11. 6. 2021 do 10. ure
Odpiranje ponudb : 11. 6. 2021 ob 12. uri.
Ponudniki oddajo ponudbo v zaprti kuverti na naslov:
SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000 MARIBOR
s pripisom:

»Izbira izvajalca za pripravo in
razdeljevanje subvencionirane
šolske malice po vnaprejšnjem
naročilu, uporaba prostorov in prosta
prodaja malic za dijake in delavce šole«

MARIBOR
1

Ravnateljica:
mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig.
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1 OBR 2 I
Naročnik:
SREDNJA G RADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000 MARBOR
Datum: 25.5.2021
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
Splošno
1. točka
Naročnik Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor izvaja postopek izbire izvajalca
gostinskih storitev na sedežu naročnika, ki se izvajajo skladno z določili Uredbe o
zelenem javnem naročanju (UL RS, št. 51/17) v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 z
možnostjo podaljšanja.
Izvajalec mora dnevno zagotoviti cca 150 obrokov, od tega cca 50 toplih malic:
-

malica (1 topli in 1 hladni mesni obrok in 1 topli in 1 hladni vegetarijanski
obrok, od 9. do 13. ure),
obroki v okrepčevalnici od 7.00 do 14.00 ure Uogurt, skuta, solata, sadje,
sendviči, mleko, negazirane pijače in podobno),
v primeru potrebe tudi ustrezne dietne obroke.
2. točka

Naročnik nudi izvajalcu v uporabo razdelilno kuhinjo s pripadajočimi prostori,
opremo in jedilnico v skupni velikosti 152 m2 •
3. točka
Ponudnik se zaveže mesečno poravnavati dogovorjeno uporabnino prostorov.
Ponudnik bo moral ob uporabnini na lastne stroške urediti odvoz odpadkov oz.
embalaže, nastale z opravljanjem storitve, in zagotoviti tekoče vzdrževanje in dnevno
čiščenje opreme in prostora v uporabi. Stroške, povezane s čiščenjem in sprotnim
vzdrževanjem, nosi ponudnik. Prav tako nosi ponudnik svoje stroške poslovanja
(elektrika, voda, procentualni delež ogrevanja, internet, telefon).
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje od 1. 9. 2021 do 31.
8. 2022 z možnostjo podaljšanja.
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1 OBR2 j
1 . »število različnih jedilnikov malice« (obveznih):
-

število točk
O točk
8 točk
16 točk
24 točk
32 točk
40 točk

1 O različnih jedilnikov mesečno je pogoj :
11 -12 različnih jedilnikov mesečno:
13 -14 različnih jedilnikov mesečno:
15 -16 različnih jedilnikov mesečno:
17 -18 različnih jedilnikov mesečno:
19 -20 različnih jedilnikov mesečno:

Maksimalno možno število točk je 40 točk.
Jedilnik mora vsebovati vsaj dva topla obroka na dan in enega vegetarijanskega.
2. »število različnih obrokov v okrepčevalnici«
- 4 različnih obrokov dnevno je pogoj
- 5 -8 različnih obrokov dnevno
- 9 -12 različnih obrokov dnevno

število točk
O točk
10 točk
20 točk

Maksimalno možno število točk je 20 točk.
3. »Druge ugodnosti«
Ponudnik v ponudbi navede morebitne druge ugodnosti, ki ji bo nudil naročniku (npr.
izvajanje pogostitev, dostava hrane, ipd.). Komisija bo posamezno ugodnost glede
na njeno ustreznost ocenila od O do20 točk, odvisno od ponudbe.
Maksimalno možno število točk je 20 točk.
4. » Višina uporabnine prostora«
-

število točk
O točk
10 točk
20 točk

do200 EUR/mesec
od201 do300 EUR/mesec
od301 do400 EUR/mesec

V juliju in avgustu se uporabnina NE plačuje.
Maksimalno število točk je 20.
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Ravnateljica:
mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig.
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i OBR-3 I
Naročnik
SREDNJA GRADBENA ŠOLA
IN GIMNAZIJA MARIBOR
Smetanova ulica 35
2000 MARIBOR
Datum: 5.2021

l.

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

»Izbira izvajalca za pripravo in razdeljevanje subvencionirane šolske malice po
vnaprejšnjem naročilu, uporabnina prostorov in prosta prodaja malic za dijake
in delavce šole«
Opis storitve
Izbran izvajalec mora razpisano storitev izvajati v prostorih (na sedežu) naročnika v obdobju
1 leta z možnostjo podaljšanja, tj. za šolska leta 2021/2022, 2022/2023 in 2023/2024.
Izvajalec mora dnevno zagotoviti cca 150 obrokov, od tega cca 50 toplih malic:

-

malica (1 topli in 1 hladni mesni obrok, 1 topli in 1 hladni vegetarijanski obrok,
od 9. do 13. ure),
obroki v okrepčevalnici od 7.00 do 14.00 Uogurt, skuta, solata, sadje, sendviči, mleko,
negazirane pijače in podobno),
v primeru potrebe tudi ustrezne dietne obroke.

Naročnik razpolaga in nudi izvajalcu razdelilno kuhinjo s pripadajočimi prostori, opremo in
jedilnico v skupni velikosti 152 m2 •
Izvajalec mora zagotavljati plačilo mesečne uporabnine, ki bo dogovorjena s pogodbo,
najkasneje do 20. dne v mesecu za pretekli mesec. V najemnini niso zajeti stroški obratovanja
(elektrika, voda, procentualni delež ogrevanja, internet, telefon), ki jih poravna izvajalec.
Način dokazovanja prejetega obroka: elektronsko na stroške izvajalca.
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SREDNJA GRADBENA ŠOLA IN GIMNAZIJA MARIBOR, Smetanova ulica 35, 2000 Maribor,
TRR 01100-6030701590 pri UJP, davčna št.: 77098846, matična št.: 5089930000 (v
nadaljnjem besedilu: naročnik), ki jo zastopa ravnateljica mag. Alenka Ambrož Jurgec, udig.,
in
..................................................................... , davčna št.: ........................... ,
matična št.: ......................, TRR št.: .............................. , odprt pri:

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki ga zastopa .......................................................

skleneta naslednjo
POGODBO
ZA PRIPRAVO IN RAZDELJEVANJE SUBVENCIONIRANE ŠOLSKE MALICE PO
VNAPREJŠNJEM NAROČILU, UPORABO PROSTOROV IN PROSTO PRODAJO MALIC
ZA DIJAKE IN DELAVCE ŠOLE

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

1. člen

• da je naročnik dne 27.5.2021 objavil javno povabilo k oddaji ponudb za pripravo in
razdeljevanje subvencionirane šolske malice po vnaprejšnjem naročilu, uporabo prostorov in
prosto prodajo malic za dijake in delavce šole na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji Maribor,
• da je bil izvajalec izbran kot najboljši ponudnik.
2. člen
Topli obrok mora biti pripravljen v skladu s sanitarno-higienskimi predpisi in v skladu z navodili
in priporočili, navedenimi v 8. točki povabila.
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.
Prostor za razdeljevanje malic bo zagotovila Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor.
Opremo v prostoru zagotovi naročnik.
Dijaki se držijo navodil, ki so objavljena na vidnih mestih v okrepčevalnici.
Izvajalec bo zagotovil toplo malico za dijake v obdobju od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022:
- vse dni v tednu, ko ima naročnik organiziran pouk,
- tudi drug dan, če bo naknadno določen kot dan določenih aktivnosti dijakov, na katerih
morajo biti prisotni.
V času šolskih počitnic in ob dnevih, ko je pouka prost dan, izvajalec ne pripravlja in razdeljuje
malice, razen če se z naročnikom ne dogovorita drugače.
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8. člen
S to pogodbo naročnik daje v uporabo izvajalcu poslovne prostore v stavbi Srednje gradbene
šole in gimnazije Maribor, in sicer razdelilno kuhinjo s pripadajočimi prostori, opremo in
jedilnico v skupni velikosti 152 m2 • Mesečno uporabnino v višini ................... EUR na
mesec bo uporabnik na podlagi prejetega računa poravnaval do 15. v mesecu za pretekli
mesec.
9. člen
Izvajalec pridobi število naročenih obrokov malice v programu e-Asistent. Odjave večdnevno
odsotnost zaradi ekskurzij, športnih in drugih šolskih aktivnosti pa najavi vodja šolske
prehrane ali organizator dejavnosti najmanj dva dni prej. Nepravočasno odpovedani obroki
se ne odštevajo in jih dijaki oziroma starši poravnajo v celoti.
10. člen
Izvajalec bo v poslovnih prostorih opravljal izključno dejavnost, ki je predmet te pogodbe in
za katero ima veljavno registracijo ter izpolnjuje higienske standarde.
11. člen
Kakovost storitev mora ustrezati obstoječim standardom oziroma ustrezati predpisom, ki se
nanašajo na storitve, ki so predmet te pogodbe in smernicam zdravega prehranjevanja v
vzgojno-izobraževalnih ustanovah Republike Slovenije (8. točka povabila k oddaji ponudb).
Naročnik lahko oporeka kakovost in količino hrane v zakonsko določenih rokih po tem, ko je
ugotovil neustrezno kakovost oziroma količino.
12. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
-

pridobitev posla,
sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.

13. člen

Izvajalec ne sme oddati poslovnih prostorov v podnajem. Izvajalec se zavezuje, da bo za
najeti prostor skrbel kot dober gospodar in da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika
prostora ne bo preurejal.
14. člen
Pogodba se sklepa za določen čas od 1. 9. 2021 do 31. 8.2022 z možnostjo podaljšanja.
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Katerakoli pogodbena stranka lahko s pisno odpovedjo predčasno prekine pogodbo,če se
druga pogodbena stranka ne drži določil te pogodbe.
Pogodbena stranka,ki predčasno prekinja pogodbo, je dolžna o tem pisno obvestiti drugo
pogodbeno stranko najmanj 2 meseca pred dnem, s katerim predčasno prekinja to pogodbo.
Prekinitev pogodbe se uveljavi s prvim dnem v naslednjem mescu po preteku navedenega
roka. Do dneva,ko se uveljavi prekinitev pogodbe,morata pogodbeni stranki poravnati vse
obveznosti iz te pogodbe.
Naročnik lahko odstopi od pogodbe:
-

-

če izvajalec ne uporablja poslovnega prostora v skladu s to pogodbo ali ga uporablja
brez potrebne skrbnosti tako, da se dela občutnejša škoda,
če izvajalec ne plačuje stroškov, ki jih je po tej pogodbi in po veljavnih predpisih dolžan
plačevati,
ob stečaju, likvidaciji oziroma prenehanju izvajalca kot pravne osebe, zaradi izbrisa
samostojnega podjetnika iz registra davčnih zavezancev, z odpovedjo obrtne
dejavnosti oziroma, če je izvajalcu iz kakršnega koli razloga prepovedano opravljanje
dejavnosti,ki je predmet pogodbe,
če ne spoštuje hišnega reda in predpisov iz varstva pri delu in pred požarom,
če izvajalec kako drugače krši določila te pogodbe.
15. člen

Kakršnakoli zastrupitev s hrano,ki jo ugotovi pristojna zdravstveno-varstvena organizacija in
za katero je odgovoren izvajalec, predstavlja najhujšo kršitev te pogodbe in je razlog za
takojšnjo odpoved pogodbe brez odpovednega roka.
16. člen
Pogodba se prične uporabljati 1. 9. 2021. Spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklepajo v
pisni obliki.
17. člen
Za reševanje sporov,ki bi izhajali iz te pogodbe, je pristojno sodišče v Mariboru.
18. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) izvodih,od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po
en (1) izvod.
V _______,dne _______

V ______,dne ______

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

Srednja gradbena šola in gimnazija MB
mag. Alenka Ambrož Jurgec,udig.,
ravnateljica
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