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1. Popravek razpisne dokumentacije 
 
 

1.1 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani 
naročnika: 

 
Skladno s točko 2.3 osnovne dokumentacije naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer na 
način, da spreminja merila za oddajo ponudbe.  
 
Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.  
 
Naročnik ne bo podaljšal rok za prejem ponudb saj dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila 
ni bistveno spremenjena. Sprememba razpisne dokumentacije ne zahteva od ponudnika pridobitve 
česarkoli novega, temveč le navedbo obstoječega podatka 
 

1.2 Sprememba razpisne dokumentacije 
 
Spremeni se točka 2.6 razpisne dokumentacije, tako da se po novem glasi (razveljavljen tekst v rdeči 
barvi, prečrtan, novi tekst v zeleni barvi): 
 
Cena za obrok je fiksna in znaša 2,42 EUR z DDV.  
 
Posledično bo naročnik, na podlagi tretjega odstavka 84. člena ZJN-3, oddal javno naročilo na 
podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi naslednjih, izključno kakovostnih, meril: 

- pestrost ponujenih obrokov do 60 točk do 40 točk 
- oddaljenost kuhinje ponudnika do 20 točk 

Naročnik: Gimnazija in srednja šola Kočevje  
Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje 

telefon: +386 1 895 12 67 

elektronski naslov: ss-giko.lj@guest.arnes.si 

spletna stran: ss-giko.lj@gssk.si 

matična številka: 6214312000 

ID za DDV: SI 22854509 

transakcijska računa: SI56 0110 0600 0040 181– UJP 
SI56 0311 3100 0426 520– SKB d.d. 
 

Javno naročilo storitev 
Dobava in razdeljevanje malice v prostorih Gimnazije in Srednje šole Kočevje 

2021-2024 
02b_Razpisna dokumentacija - popravek 
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- certifikat ISO 14001  16 točk 
- certifikat ISO 9001  16 točk 
- najemnina   do 8 točk. 

 
Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezni ponudnik, je 100. 
 
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po navedenih merilih pomeni ponudbo, ki bo na 
podlagi ocene ponudb prejela v seštevku po vseh merilih najvišje število točk. 
 
Merilo »pestrost ponujenih obrokov« 
 
Po merilu pestrost ponujenih obrokov ponudnik lahko prejme največ 60 40 točk. 
 
Pri izračunu točk po merilu pestrost ponujenih obrokov bo naročnik upošteval število raznovrstnih 
ponujenih obrokov, ki jih bo izvajalec zagotavljal vsakodnevno, vsem dijakom, ki bodo prijavljeni na 
malico, pri čemer število raznovrstnih, zagotovljenih obrokov ne more biti manjše od pet. Izbrani 
ponudnik bo moral vsakodnevno zagotoviti najmanj dva topla obroka, od tega en mesni obrok, en 
sadni obrok, en suhi obrok, en vegetarijanski obrok in en obrok za posebne prehranjevalne potrebe. 
 
Pri ocenjevanju po navedenem merilu, bo naročnik upošteval vpise v Obrazec št. 1 – Ponudba. 
 
Naročnik bo po merilu pestrost ponujenih obrokov ocenil ponudbe na podlagi naslednje formule: 
 
(najvišje število ponujenih raznovrstnih obrokov / ponudnikovo število ponujenih raznovrstnih 
obrokov) x 60 40 = število točk. 
 
Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, ki bo ponudil najvišje število ponujenih 
raznovrstnih obrokov prejel 60 40 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj. 
 
Naročnik bo pri ocenjevanju raznovrstnih obrokov, kot drugačen obrok štel tudi obrok, ki bo po načinu 
izvedbe (npr. topli obrok, vegeterijanski obrok…) enak, vsebina obroka, posameznih jedi, ki 
sestavljajo obrok pa bo drugačna. 
 
Ponudnik, ki po navedenem merilu ne bo ponudil dodatnih obrokov oziroma bo vsakodnevno 
zagotavljal pet raznovrstnih obrokov, po tem merilu ne bo prejel točk. Ponudnik, ki ne bo vpisal vseh 
zahtevanih podatkov v Obrazcu št. 1 2– Ponudba vezanih na to merilo ali pri posameznem obroku ne 
bo vpisal vseh zahtevanih podatkov, po tem merilu ne bo prejel točk. 
 
Naročnik bo pri ocenjevanju po merilu pestrost ponujenih obrokov upošteval največ šest dodatnih 
obrokov, ki jih bo izvajalec ponujal vsakodnevno. V kolikor bo izvajalec ponudil izvedbo več kot 11 
različnih obrokov vsakodnevno, bo naročnik pri ocenjevanju štel, da ponuja 11 različnih obrokov 
vsakodnevno. 
 
Merilo oddaljenost kuhinje ponudnika 
 
Po merilu oddaljenost kuhinje ponudnika ponudnik lahko prejme največ 20 točk. 
 
Pri izračunu točk po merilu oddaljenost kuhinje ponudnika bo naročnik upošteval razdaljo med 
kuhinjo, kjer bo ponudnik pripravljal obroke, ki jih bo nato razdelil v razdelilni kuhinji naročnika ter 
lokacijo naročnika, Ljubljanska cesta 12, Kočevje. Kot lokacija kuhinje ponudnika se upošteva naslov 
objekta, v katerem se kuhinja nahaja. Razdalja se meri z orodjem Google maps, najkrajša pot v smeri 
ponudnik-naročnik, na eno decimalko natančno.  
 
Pri ocenjevanju po navedenem merilu, bo naročnik upošteval vpis naslova kuhinje ter razdalje v 
Obrazec št. 2 – Ponudba, razdaljo bo nato naročnik preveril s programom Google maps. 
 
Naročnik bo po merilu oddaljenost kuhinje ponudnika ocenil ponudbe na podlagi naslednje formule: 
 
(najkrajša razdalja med vsemi ponudniki / ponudnikova razdalja) x 20 = število točk. 
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Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, katerega kuhinja bo najbližje delilnici 
hrane na naslovu Ljubljanska cesta 12, prejel 20 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk 
manj. 
 
Ponudnik je zavezan celoten čas trajanja pogodbe nato hrano pripravljati na naslovu, ki ga je navedel 
v svoji ponudbi.  
 
Merilo »certifikat ISO 14001« 
 
Po merilu »certifikat ISO 14001« ponudnik lahko prejme 16 točk. Ponudnik ki certifikat ima, bo dobil 
16 točk, ponudnik, ki certifikata nima, bo prejel 0 točk. Pri navedenem merilu bo naročnik upošteval 
veljaven certifikat v skladu s skupino standardov SIST EN ISO 14001. 
 
Pri oceni po merilu »certifikat ISO 14001« bo naročnik upošteval certifikat samo v primeru, da je 
imetnik veljavnega certifikata ponudnik ali v primeru skupne ponudbe soponudnik. 
 
Ponudnik, ki podatkov o veljavnem certifikatu ne bo vpisal v Obrazec št. 1 2 – Ponudba po tem merilu 
ne bo prejel točk. Naročnik bo kot ustrezen certifikat štel tudi drug certifikat izdan s strani neodvisnega 
certifikacijskega organa, katerega pogoji za pridobitev so enaki pogojem za pridobitev certifikata ISO 
14001. 
 
Merilo »certifikat ISO 9001« 
 
Po merilu »certifikat ISO 9001« ponudnik lahko prejme 16 točk. Ponudnik ki certifikat ima, bo dobil 
16 točk, ponudnik, ki certifikata nima, bo prejel 0 točk. Pri navedenem merilu bo naročnik upošteval 
veljaven certifikat v skladu s skupino standardov SIST EN ISO 9001. 
 
Pri oceni po merilu »certifikat ISO 9001« bo naročnik upošteval certifikat samo v primeru, da je 
imetnik veljavnega certifikata ponudnik ali v primeru skupne ponudbe soponudnik. 
 
Ponudnik, ki podatkov o veljavnem certifikatu ne bo vpisal v Obrazec št. 1 2 – Ponudba po tem merilu 
ne bo prejel točk. Naročnik bo kot ustrezen certifikat štel tudi drug certifikat izdan s strani neodvisnega 
certifikacijskega organa, katerega pogoji za pridobitev so enaki pogojem za pridobitev certifikata ISO 
9001. 
 
Merilo »najemnina« 
 
Po merilu najemnina ponudnik lahko prejme največ 8 točk. 
 
Pri izračunu točk po merilu najemnina bo naročnik upošteval ponujeno mesečno najemnino za 
uporabo prostorov v lasti naročnika (na naslovu naročnika in organizacijski enoti naročnika na naslovu 
TZO 22, Kočevje), ki jo bo ponudnik ponudil v Obrazcu št. 1 2 – Ponudba.  
 
Višina ponujene mesečne najemnine ne sme biti nižja od 400,00 EUR. 
 
Naročnik bo po merilu najemnina ocenil ponudbe na podlagi naslednje formule: 
 
(najvišja ponujena mesečna najemnina / ponudnikova mesečna najemnina) x 8 = število točk. 
 
Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo mesečno 
najemnino, ki jo bo plačeval naročniku za uporabo prostorov prejel 8 točk, ostali ponudniki pa 
sorazmerno število točk manj. 
 
Ponudnik, ki ne bo ponudil višje najemnine od zahtevane, po tem merilu ne bo prejel točk. 
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Obrazec št. 2 - Ponudba10 - POPRAVEK 

 

 

Ponudnik:  

Poslovni naslov:  
 

 
 

Naročnik: Gimnazija in srednja šola Kočevje 

Poslovni naslov: Ljubljanska cesta 12, 1330 Kočevje 
 

 
 
Na podlagi javnega razpisa za DOBAVA IN RAZDELJEVANJE MALICE V PROSTORIH GIMNAZIJE 

IN SREDNJE ŠOLE KOČEVJE 2021-2024 podajamo naslednjo ponudbo: 

 

Cena malice (brez 

DDV) 

Cena malice (z DDV) Skupna vrednost 

(brez DDV)11 

Skupna vrednost (z 

DDV) 

2,21 EUR 2,42 EUR   

 

Število raznovrstnih ponujenih obrokov, ki jih bo izvajalec zagotavljal vsakodnevno, vsem dijakom, 

ki bodo prijavljeni na malico12 13: 

 

Ponujeno število raznovrstnih ponujenih 

obrokov 

 

 

Naslov kuhinje, kjer bo ponudnik pripravljal obroke: 

 

Naslov kuhinje  

Razdalja med zgornjim naslovom in naslovom 

naročnika, Ljubljanska cesta 12, Kočevje 

 

 

Najemnina: 

 

Ponujena najemnina za razdelilni kuhinji (brez 

DDV): 

 

 

Certifikat14: 

 

Ponudnik ima certifikat ISO 14001 DA NE 

Ponudnik ima certifikat ISO 9001 DA NE 

 

 
10 S podpisom ponudbe v sistemu eJN2 ponudnik avtomatično podpiše razpisni obrazec št. 2. Ponudnik v razdelek 

»Predračun« naloži predmetni obrazec izključno v *.pdf formatu. Podatki iz predmetnega obrazca bodo javno objavljeni! 
11 Upoštevati število 300 obrokov, 191 dni/leto in trajanje pogodbe tri leta.  
12 Število raznovrstnih, zagotovljenih obrokov ne more biti manjše od pet. Izbrani ponudnik bo moral vsakodnevno 

zagotoviti najmanj dva topla obroka od tega en mesni, en sadni obrok, en suhi obrok, en vegetarijanski obrok in en obrok za 

posebne prehranjevalne potrebe. 
13 V kolikor bo izvajalec ponudil izvedbo več kot 11 različnih obrokov vsakodnevno, bo naročnik pri ocenjevanju štel, da ponuja 
11 različnih obrokov vsakodnevno. 
14 Certifikate priložiti ponudbi.  
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Izrecno in nepogojno izjavljamo: 

- da smo v ponudbi upoštevali vse stroške vezane na predmet ponudbe; 

- bomo pripravljene in razdeljene obroke zaračunavali po ceni 2,42 EUR z DDV, kot znaša 

višina subvencionirane malice; 

- je okvirna pogodbena vrednost izračunana na podlagi predvidenega števila obrokov in 

obdobja oddaje javnega naročila15; 

- da smo seznanjeni, da se število posameznih vrst obrokov spreminja, glede na dejanske 

potrebe in glede na število dijakov, ki se dnevno prehranjujejo v šoli; 

- da smo seznanjeni s tem, da je cena obroka fiksna celotno obdobje oddaje javnega naročila; 

- da se cena obroka lahko spremeni izjemoma, in sicer v kolikor se spremeni vrednost 

subvencionirane malice, po predhodnem soglasju naročnika in s sklenitvijo aneksa k 

pogodbi; 

- da smo seznanjeni s tem, da naročnik kakršnihkoli dodatnih stroškov ne bo priznaval; 

- da bomo ves čas trajanja pogodbe hrano kuhali na naslovu, ki smo ga navedli v tej ponudbi; 

- da bomo sprejeto naročilo izvedli v dogovorjenih rokih, kakovostno in v skladu s strokovnimi 

standardi; 

- sprejemamo do 30 dnevni brezobrestni plačilni rok od uradnega datuma prejema računa, ki 

ga bomo izstavili po vsakokratni opravljenem posameznem naročilu; 

- bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in ki 

bodo omogočali nadzor nad opravljenim delom; 

- bomo račune, v kolikor bo naročnik to zahteval, pošiljali v elektronski obliki (e-Račun), 

- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila 

sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec 

zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu 

priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili; 

- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem, 

podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevali 

sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela v 

zvezi s predmetnim javnim naročilom. 

 

Ponudba velja do16 ____________________. 

 

 

 

V: Žig: Podpis pooblaščene osebe: 

Dne:   

 

 
15 Glej opombo številka 12.  
16 Najmanj štiri mesece od roka za predložitev ponudb 
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