
Javni razpis za ponudnika šolske prehrane

I. Naročnik:

Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98, 1210 Ljubljana-Šentvid

II. Predmet naročila:

Storitve prehrane

55523100-3  Storitve dobave šolskih obrokov 

55524000-9  Storitve priprave in dostave hrane za šole 

Glavni kraj dobave ali izvedbe: Gimnazija Šentvid, Prušnikova ulica 98, Ljubljana 

Kratek opis naročila: Priprava dnevnega toplega obroka in drugih obrokov za največ 630 dijakov

Trajanje naročila: od 1.9.2008 do 31.8.2009 

III. Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:

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 80 stopinj C, temperatura hrane, ki 

se servira topla, ne sme pasti pod 60 stopinj C 

Natančnejše specifikacije so podane v Smernicah zdravega prehranjevanja v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah (2005), Praktičnih navodilih za načrtovanje dnevnih toplih obrokov za 

dijake , ki jih je pripravil Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije (maj 2008) in 

Praktikum zdravega prehranjevanja za dijake v vzgojno izobraževalnih ustanovah, CINDI (junija 

2008).

Dokumenti so objavljeni na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in 

šport http://www.mss.gov.si/. 



IV. Povabilo k oddaji ponudbe:

Naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo za storitev prehrane v skladu s tem 

povabilom in v skladu z Zakonom o subvencioniranju dijaške prehrane (UR.l.RS, št. 45/08) in s 

Pravilnikom o subvencioniranju dijaške prehrane-dnevnega toplega obroka (Ur.l.RS, št.62/08). 

Ponudbo lahko oddate po pošti ali osebno na naslov naročnika. Kuverto morate označiti z 

napisom »Ne odpiraj-ponudba storitev dijaške prehrane« 

Cena ponudbe glede predmeta javnega naročila mora vsebovati vse stroške živil, priprave in 

obdelave živil, embalaže ter druge morebitne stroške.

Ponudnik mora za tople obroke predložiti jedilnik v skladu s podanimi tehničnimi specifikacijami. 

Ponudnik mora ponudbi predložiti jedilnike za subvencioniran topli obrok za najmanj en mesec. 

Ponudnik mora zagotoviti prostor in organizirati razdeljevanje toplih obrokov za največ 630

dijakov po razporedu, ki ga šola dogovori s ponudnikom.

Poleg subvencioniranega dnevnega toplega obroka lahko ponudnik za plačilo ponudi tudi druge 

tople in hladne obroke, sadje in napitke za dijake in zaposlene. Ponudnik naj ponudbi predloži 

specifikacijo teh obrokov in cene. 

Rok plačila za opravljeno storitev subvencioniranega toplega dnevnega obroka je 30 dni po 

prejemu mesečnega računa. 

Ponudba mora biti veljavna 60 dni. 

Javnega odpiranja ponudb ne bo. 

Naročnik bo obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 31.7.2008 do 12.00 ure.


