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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN), Proračuna Republike Slovenije za leto 2011 (Ur.
list RS, št. 99/09), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011
(Ur. list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011), Zakona o subvencioniranju
študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1 in 33/09) in Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09), objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO
PONUDNIKOV SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE ZA LETI 2011 in
2012.
1. Prvo odpiranje vlog bo 13.09.2010. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve do vključno dne 08.09.2010. Oddajo se lahko v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali na pošti.
2. Drugo odpiranje vlog bo 19.09.2011. Vloge morajo biti oddane na Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve do vključno dne 14.09.2011. Oddajo se lahko v glavni
pisarni Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ali na pošti.
Odpiranji ponudb nista javni.
Predložena vloga ponudnika mora biti v zapečatenem ovitku, na katerem mora biti nalepljen
izpolnjen »Obrazec za oddajo ponudbe« - (točka 2 razpisne dokumentacije).
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2. OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE
Kopijo spodnje tabele izpolnite, izrežite in nalepite na prednjo stran ovojnice ponudbe. V
primeru oddaje več ponudb obrazec predhodno razmnožite in z njim opremite vse ponudbe.

(izpolni ponudnik)
PONUDNIK:

(izpolni MDDSZ – glavna pisarna)
Datum in ura prejema:

Zaporedna številka ponudbe:

(izpolni ponudnik - ustrezno obkrožite)

Ponudba

Sprememba

Umik

PREJEMNIK:

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO
IN SOCIALNE ZADEVE
KOTNIKOVA 5
1000 LJUBLJANA

NE ODPIRAJ,
VLOGA NA JAVNI
RAZPIS!
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Oznaka ponudbe: MDDSZ -

ŠTUDENTSKA
PREHRANA

3. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE ZA JAVNI RAZPIS
3.1. Javni razpis za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in
2012.
Neposredni uporabnik je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
Namen javnega razpisa je zagotavljanje študentskih kosil upravičencem do subvencionirane
študentske prehrane.
3.1.1. Zakonske podlage javnega razpisa:
-

Proračun Republike Slovenije za leto 2011 (Ur. list RS, št. 99/09),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Ur. list RS, št.
99/09 in 29/10),
Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN),
Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07,
61/08 in 99/09-ZIPRS1011),
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1 in 33/09) in
Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09).

3.1.2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - izbira ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in 2012.

3.2. Razpoložljiva finančna sredstva
Okvirna višina sredstev tega razpisa je skladno z drugim odstavkom 19. člena Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 11.056.670,40 EUR v letu
2011 in 8.292.502,80 EUR v letu 2012. Višina sredstev razpisa se spremeni skladno s
spremembo veljavne zakonodaje v obdobju veljavnosti razpisa.
Sredstva se bodo dodeljevala na podlagi sklenjenih pogodb z izbranimi ponudniki, in sicer na
podlagi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane in na podlagi izpolnjevanja določb, navedenih v sklenjeni pogodbi.
Izbrani ponudnik prejme sredstva za unovčene subvencije. Višina subvencije za obrok
študentske prehrane znaša 2,62 EUR v mesecu juliju 2010 in se usklajuje na način in v roku,
ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev posameznikom in gospodinjstvom v
Republiki Sloveniji.

3.3. Pravila za javni razpis
3.3.1. Ponudniki, ki se lahko udeležijo javnega razpisa
Na razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki:
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-

imajo registrirano gostinsko dejavnost,
niso v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
niso v postopku prenehanja samostojne dejavnosti (velja za fizične osebe),
izpolnjujejo kadrovske, prostorske, tehnične in ostale pogoje, navedene v javnem razpisu
in razpisni dokumentaciji.

3.3.2. Upravičeni stroški
Neposredni uporabnik krije le dejanske upravičene stroške na način kot je opredeljeno v točki
3.2. razpisne dokumentacije.
3.3.3. Trajanje programa
Obdobje, za katerega so namenjena razpisana sredstva sta leti 2011 in 2012.

3.4. Kako izpolniti prijavnico:
3.4.1. Prijavni obrazec in zahtevane listine
Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani ponudniki dobijo na:
- Študentski organizaciji Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna
študentska prehrana, ga. Mojca Škrjanec, vsak delovni dan od 12. do 13. ure, oziroma na
internetu na naslovu: http://www.sou-lj.si:
- Študentski organizaciji Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, v tajništvu
ŠOUM, vsak delovni dan od 09. do 11. ure, oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soum.si,
- Študentski organizaciji Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, ga. Aleksandra
Rengeo, vsak delovni dan od 10. do 12. ure, oziroma na internetu na naslovu:
http://www.soup.si
- na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: http://www.mddsz.gov.si/
Prijavni obrazec je potrebno izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku.
Vrednosti predmeta javnega razpisa v ponudbi morajo biti navedene v evrih.
Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni.
Vlogo pošljite v kuverti – velikosti A4 ali večja, posamezne dokumente pa vložite po spodaj
navedenih papirnatih ovojih, po vrstnem redu (v prepognjenem A3 formatu – »srajčki«).
Popolna vloga mora vsebovati:
1. original in kopijo izpolnjenega, ožigosanega in podpisanega
prijavnega obrazca (točka 4.1. in 4.2.) in obrazca »Ponudbe«
(točka 6.); kopijo prejme izvajalec – ponudnik mora izpolniti za vsak
prijavljen lokal in/ali dostavo na dom svoj obrazec »Ponudbe« (ovoj
št. 1),
6
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2. podpisane in ožigosane izjave iz razpisne dokumentacije (ovoj št. 2),
3. natančno izpolnjen, podpisan in ožigosan izvod osnutka Pogodbe o
zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in Pogodbe o
izvajanju subvencionirane študentske prehrane (ovoj št. 3),
4. 2 izvoda izpolnjenega obrazca o izpolnjevanju smernic zdravega
prehranjevanja (ovoj št. 4) in
5. 2 izvoda izpolnjenega obrazca samonadzornega kontrolnega sistema
(ovoj št. 5).
Dokumentacija mora biti urejena po navedenem vrstnem redu.
3.4.2. Kam in kako poslati prijavnico
Popolna vloga v skladu s prejetimi navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena
na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, v
zaprti ovojnici, opremljeni z »Obrazcem za oddajo ponudbe« na prednji strani ovojnice
(razpisna dokumentacija, točka 2).
3.4.3. Dodatne informacije
Dodatne informacije posredujejo:
Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana, pisarna
študentska prehrana, tel. 01/438-02-11, vsak delovni dan od 12.00 do 13.00 ure;
Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor, tel.
02/228-56-00, vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 ure;
Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper, tel.
05/662-62-30, vsak delovni dan od 10.00 do 12.00 ure.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel.
01/369-76-40, vsak delovni dan od 09.00 do 11.00 ure.
Informacije v zvezi s smernicami zdravega prehranjevanja posreduje Inštitut za
varovanje zdravja Republike Slovenije, tel. 01/520-57-72, vsak delovni dan od 09.00
do 11.00 ure.

3.5. Merila, ocenjevanje in izbor projektov
Prejete vloge bo neposredni uporabnik pregledal in ocenil s pomočjo strokovne komisije, ki jo
je imenovalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Vloge bodo ocenjene na podlagi
naslednjih meril:
3.5.1. Administrativna merila
Pravilnost vloge se bo preverjala na podlagi časa prispetja, pravilne opremljenosti ovojnice in
popolnosti vloge.
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Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno in vlog, katerih ovojnice ne bodo opremljene z
»Obrazcem za oddajo ponudbe« (razpisna dokumentacija, točka 2) komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene pošiljatelju.
Vloge, ki bodo predložene na drug način (npr. po faksu ali e-mailu) ali bodo naslovljene in
dostavljene na drug naslov, bodo zavržene.
Strokovna komisija bo v roku 8 dni od zaključka odpiranja ponudb pisno pozvala tiste
ponudnike, katerih vloge niso bile popolne, da jih dopolnijo. V kolikor ponudnik vloge ne bo
dopolnil v zahtevanem roku, ali je ne bo dopolnil v skladu z zahtevanimi dokumenti, da bi
bila le-ta popolna, bo komisija tako vlogo zavrgla.
3.5.2. Merila za ocenitev ponudb:
Strokovna komisija bo vloge ocenjevala v skladu z naslednjimi merili:
Merilo in Ocena
1. Nudenje dnevnih študentskih kosil in/ali stalnih študentskih kosil (do 150 točk),
2. Nudenje vegetarijanskih kosil v okviru dnevnih oziroma stalnih študentskih kosil
(do 100 točk),
3. Nudenje kosil, namenjenih študentom s celiakijo (60 točk),
4. Nudenje tretjega dodatnega hoda poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih) (100
točk),
5. Nudenje samopostrežnega solatnega bara (najmanj 8 različnih vrst) (80 točk),
6. Dodatne ure nudenja študentskih kosil in dodatni dnevi nudenja študentskih kosil
(do 100 točk),
7. Možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti; stalen arhitektonsko prilagojen
dostop v notranjost lokala, dostop do mize in do toalete prilagojene za invalide (do
60 točk),
8. Vrednost študentskega kosila (do 350 točk),
9. Ugotovljene kršitve pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2009
in 2010 (do -250 točk).

MERILO

RAZPON

1. Nudenje dnevnih študentskih
kosil in/ali stalnih študentskih
kosil

0-150 točk Nudenje vsaj 4 dnevnih
študentskih kosil ALI vsaj 12
stalnih kosil
Nudenje vsaj 3 dnevnih
študentskih kosil IN vsaj 7
stalnih študentskih kosil
Nudenje vsaj 4 dnevnih
študentskih kosil IN vsaj 12
stalnih študentskih kosil
0-100 točk Nudenje 1 vegetarijanskega
kosila v okviru dnevnih
študentskih kosil
Nudenje 2 ali več
vegetarijanskih kosil v okviru
dnevnih študentskih kosil

2. Nudenje vegetarijanskih kosil
v okviru dnevnih oziroma
stalnih študentskih kosil
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RAZRED

TOČKE
50

100

150

30

50

OCENA

Nudenje 1 vegetarijanskega
kosila v okviru stalnih
študentskih kosil
Nudenje 2 ali več
vegetarijanskih kosil v okviru
stalnih študentskih kosil
3. Nudenje kosil, namenjenih
študentom s celiakijo
4. Nudenje tretjega dodatnega
hoda poleg glavne jedi (poleg
dveh obveznih)
5. Samopostrežni solatni bar
(najmanj 8 različnih izbir)
6. Dodatne ure nudenja
študentskih kosil in dodatni
dnevi nudenja študentskih kosil

0 ali 60
točk
0 ali 100
točk

8. Vrednost študentskega kosila
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50

60
100

0 ali 80
točk
0-100 točk Dve dodatni uri.

7. Možnost prehranjevanja
0-60 točk
zaradi invalidnosti - stalen
arhitektonsko prilagojen dostop
v notranjost lokala, dostop do
mize in do toalete prilagojene za
invalide

30

80
20

Tri dodatne ure ali več.

40

En dodaten dan.

40

Dva dodatna dneva.

60

Stalen arhitektonsko prilagojen
dostop v notranjost lokala,
dostop do mize in do toalete
prilagojene za invalide
Stalen arhitektonsko prilagojen
dostop v notranjost lokala,
dostop do mize
0-350 točk
Do 3,50 EUR
Od 3,51 EUR Do 3,60 EUR
Od 3,61 EUR Do 3,70 EUR
Od 3,71 EUR Do 3,80 EUR
Od 3,81 EUR Do 3,90 EUR
Od 3,91 EUR Do 4,00 EUR
Od 4,01 EUR Do 4,10 EUR
Od 4,11 EUR Do 4,20 EUR
Od 4,21 EUR Do 4,30 EUR
Od 4,31 EUR Do 4,40 EUR
Od 4,41 EUR Do 4,50 EUR
Od 4,51 EUR Do 4,60 EUR
Od 4,61 EUR Do 4,70 EUR
Od 4,71 EUR Do 4,80 EUR
Od 4,81 EUR Do 4,90 EUR
Od 4,91 EUR Do 5,00 EUR
Od 5,01 EUR Do 5,10 EUR
Od 5,11 EUR Do 5,20 EUR
Od 5,21 EUR Do 5,30 EUR
Od 5,31 EUR Do 5,40 EUR
Od 5,41 EUR Do 5,50 EUR
Od 5,51 EUR Do 5,60 EUR

60

20

350
340
330
320
310
300
290
280
270
260
250
240
230
220
210
200
190
180
170
160
150
140

9. Ugotovljene kršitve pri
-250 - 0
izvajanju subvencionirane
točk
študentske prehrane v letih 2009
in 2010.

Od 5,61 EUR Do 5,70 EUR
Od 5,71 EUR Do 5,80 EUR
Od 5,81 EUR Do 5,90 EUR
Od 5,91 EUR Do 6,00 EUR
Od 6,01 EUR Do 6,10 EUR
Od 6,11 EUR Do 6,20 EUR
Od 6,21 EUR Do 6,30 EUR
Od 6,31 EUR Do 6,40 EUR
Od 6,41 EUR Do 6,50 EUR
Od 6,51 EUR Do 6,60 EUR
Od 6,61 EUR Do 6,70 EUR
Od 6,71 EUR Do 6,80 EUR
Od 6,81 EUR Do 6,90 EUR
Od 6,91 EUR Do 7,00 EUR
trajna odpoved pogodbe
prepoved izvajanja
subvencionirane študentske
prehrane za določen čas

130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-250
-150

prepoved prodaje bonov za
določen čas

-100

pisni opomin
ni kršitev oziroma nov
ponudnik

Skupaj točk

-50
0

od -250 do 1000 točk

Maksimalno število točk je 1000.
Izbrani so ponudniki, ki bodo dosegli vsaj 45% možnih točk oziroma 450 točk.
Pri ponudnikih, ki nudijo dostavo na dom, se pri dostavi ne upoštevata merilo št. 5 in merilo
št. 7. Torej je pri dostavi maksimalno število točk 860, izbrani pa so ponudniki, ki dosežejo
vsaj 45% točk oziroma 387 točk.
Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7 EUR.

3.6. Informacije o izboru izvajalcev s strani naročnika
Ponudniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 80 dni od dneva, ki je
določen za odpiranje vlog.
Neposredni uporabnik bo pisno obvestil vse ponudnike o svoji odločitvi glede njihove prijave.
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3.7. Pravno varstvo
Ponudnik, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da je bil neupravičeno
izločen iz dodelitve sredstev, lahko v roku osmih (8) dni od prejema sklepa vloži pritožbo.
Naslovi jo na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, s
pripisom »Pritožba na sklep o dodelitvi sredstev – Javni razpis za izbiro ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane za leti 2011 in 2012«.
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OVOJ ŠT. 1/1

4. PRIJAVNI OBRAZEC
4.1. Podatki o ponudniku
Navodilo: Obvezno izpolnite vsa polja, razen tistih označenih z zvezdico. V kolikor imate
kategorije, ki so označene z zvezdico, izpolnite tudi ta polja.
Naziv podjetja ali s.p.

Ustanovljeno leta
Matična številka
EMŠO (za s.p.)
Davčna številka
Šifra dejavnosti (SKD)
Banka
Transakcijski račun
Naslov
Pošta
Telefon
Fax*
Elektronski naslov
Internetni naslov*
Direktor
Kontaktna oseba
Zastopnik podjetja, ki bo
podpisal pogodbo
Odgovorna oseba za spremljanje
pogodbe

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 1/2
4.2. Podatki o lokalu/-ih (v kolikor se prijavljate z več kot 5 lokacijami sami dopišite ostale
ali izpolnite še 1 izvod Prijavnega obrazca)
Obvezno izpolnite vsa polja.
1. lokal
Naziv lokala

Naslov
Pošta
Telefon
Kontaktna oseba in GSM
Elektronski naslov

2. lokal
Naziv lokala

Naslov
Pošta
Telefon
Kontaktna oseba in GSM
Elektronski naslov
3. lokal
Naziv lokala

Naslov
Pošta
Telefon
Kontaktna oseba in GSM
Elektronski naslov
4. lokal
Naziv lokala

Naslov
Pošta
Telefon
Kontaktna oseba in GSM
Elektronski naslov
5. lokal
Naziv lokala

Naslov
Pošta
Telefon
Kontaktna oseba in GSM
Elektronski naslov

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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Osnovni oziroma vstopni pogoji, ki jih mora zagotavljati vsak ponudnik študentske
prehrane (ti pogoji se ne točkujejo!):
Ponudnik mora pri sestavljanju menijev upoštevati, da je potrebno zagotoviti:
- nudenje študentskih kosil vsaj pet dni v tednu, vsaj med 11.00 in 18.00 uro, razen v
primeru, če kuhinja obratuje manj časa,
- v času nudenja študentskih kosil vsaj tri dnevna kosila ali sedem stalnih študentskih kosil
na dan,
- za študentsko kosilo najmanj glavno jed in dva hoda (juha/ solata/ sladica ali sadje). Ob
glavni jedi je vedno potrebno nuditi vsaj dva hoda (tako pri dnevnih kot pri stalnih
kosilih).
- v enem tednu se mora zvrstiti najmanj 15 različnih dnevnih študentskih kosil (različna
mora biti vsaj glavna jed) v primeru nudenja dnevnih študentskih kosil,
- v primeru stalne dnevne ponudbe sedem različnih stalnih študentskih kosil dnevno, ki se
ponavljajo,
- najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem študentskem
kosilu (voda oz. brezalkoholna pijača se ne tretira kot hod),
- prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer se lahko zaužije hrana (izjema je dostava na dom),
- vsak ponudnik mora v času nudenja študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom,
- ponudnik ne sme ločevati prostora namenjenega uporabnikom študentske prehrane od
ostalega prostora,
- ponudnik mora izpolnjevati smernice zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen
samonadzorni kontrolni sistem,
- ponudnik, ki nudi pizze, mora nuditi pizzo, katere premer mora meriti vsaj 27 cm oziroma
površina najmanj 572 cm2,
- samopostrežni solatni bar mora vsebovati najmanj 8 različnih vrst solat. Solata se postreže
kot samostojni hod v za to namenjeni posodici in mora tehtati najmanj 150 g,
- v primeru, da ponudnik nudi dostavo hrane na dom, mora le to zagotavljati najmanj na
področju celotne občine, kjer je izbran.
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5. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE
V kolikor ima ponudnik več lokalov se izpolni ponudba za vsak lokal posebej. Prav tako
za dostavo na dom. Dostava na dom se izvaja najmanj na področju celotne občine, kjer
se lokal nahaja. Vsako stran izpolnjene ponudbe ponudnik datira, podpiše in ožigosa.
Merilo št. 1
V kolikor ponudnik nudi dnevna študentska kosila, vpiše na črtico, koliko jih nudi dnevno. V
kolikor ponudnik nudi stalna študentska kosila, vpiše na črtico, koliko jih nudi. V kolikor
ponudnik v gostinskem lokalu nudi dnevna in stalna študentska kosila, obkroži DA. Dnevna
študentska kosila so kosila, ki so vsak dan v tednu različna, torej ponudnik nudi v torek
drugačna kosila kot v ponedeljek. Stalna študentska kosila so kosila, ki so vsak dan v tednu
enaka. Torej ponudnik nudi v ponedeljek in v torek enaka kosila.
Pri ocenjevanju ponudnik dobi točke, v kolikor nudi več kot 3 dnevna kosila ali v kolikor nudi
vsaj 12 stalnih kosil ali v kolikor nudi 3 dnevna kosila in 7 stalnih kosil ali v kolikor nudi vsaj
4 dnevna kosila in vsaj 12 stalnih kosil.
Merilo št. 2
V kolikor ponudnik nudi vegetarijanska kosila, vpiše na črtico koliko jih nudi v okviru
dnevnih kosil in/ali koliko jih nudi v okviru stalnih kosil. Če torej ponudnik nudi vsak dan
npr. 10 stalnih kosil, od tega 2 vegetarijanski kosili in 8 nevegetarijanskih kosil, vpiše na
črtico 2, pri merilu št. 1 pa vpiše 10.
Pri ocenjevanju ponudnik dobi točke, v kolikor nudi vegetarijanska kosila v okviru dnevnih
in/ali stalnih kosil.
Merilo št. 3
V kolikor ponudnik v gostinskem lokalu zagotavlja možnost nudenja študentskih kosil za
študente s celiakijo, torej kosila brez glutena, obkroži DA.
Pri ocenjevanju ponudnik dobi točke, v kolikor nudi kosila študentom s celiakijo, torej kosila
brez glutena.
Merilo št. 4
V kolikor ponudnik nudi tretji dodatni hod ob glavni jedi, torej poleg dveh obveznih, obkroži
DA. Hodi so: juha, solata ter sladica ali sadje. V kolikor torej ponudnik nudi tretji dodatni
hod, pomeni, da obvezno nudi glavno jed, juho in solato ter ob tem še sadje ali sladico.
Pri ocenjevanju ponudnik dobi točke, v kolikor nudi tretji dodatni hod ob glavni jedi.
Merilo št. 5
V kolikor ponudnik nudi samopostrežni solatni bar, obkroži DA.
Ponudnik dobi točke, v kolikor nudi samopostrežni solatni bar z 8 različnimi vrstami solat. Pri
vsakem študentskem kosilu upravičencu pripada 150 g solate.
Merilo št. 6
Ponudnik navede dejanski čas nudenja študentskih kosil. Prav tako mora navesti, če je
gostinski lokal zaprt oziroma obratuje z deljenim delovnim časom. Ponudnik navede tudi ob
katerih dnevih ima lokal odprt.
V kolikor ponudnik nudi študentska kosila več kot 7 ur dnevno (11.00-18.00), dobi dodatne
točke. Točke za dodatne ure dnevno se dodelijo glede na tisti dan, ko ima ponudnik najmanj
dodatnih ur. Ponudnik dobi dodatne točke tudi, v kolikor ima lokal odprt več kot pet dni v
tednu.
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Merilo št. 7
V kolikor ima ponudnik urejen stalen arhitektonsko prilagojen dostop za invalide in dostop do
mize v notranjosti lokala, obkroži DA pod točko b). V kolikor ima ponudnik urejen stalen
arhitektonsko prilagojen dostop za invalide in dostop do mize v notranjosti lokala ter do
toalete prilagojene za invalide, obkroži DA pod točko c). Za toaleto za invalide se smatra WC
boks, ki je širok vsaj 120 cm in globok vsaj 140 cm ter ima oporni ročaj. Vrata se odpirajo
navzven in so široka vsaj 80 cm.
Ponudnik dobi točke, v kolikor ima urejen stalen arhitektonsko prilagojen dostop za invalide
in dostop do mize v notranjosti lokala ali v kolikor ima urejen stalen arhitektonsko prilagojen
dostop za invalide in dostop do mize v notranjosti lokala ter do toalete prilagojene za invalide.
Merilo št. 8
Ponudnik navede celotno vrednost študentskega kosila, vključno s subvencijo države. Pri tem
naj upošteva, da znaša najvišja cena 7 EUR.
Ponudnik dobi točke glede na to, v kateri razred je uvrščen.
Merilo št. 9
Ponudnik dobi minus petdeset točk, v kolikor mu je bil v obdobju javnega razpisa za izbiro
ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2009 in 2010 izrečen pisni opomin.
Ponudnik dobi minus sto točk, v kolikor mu je bil v obdobju javnega razpisa za izbiro
ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2009 in 2010 izrečen ukrep
prepovedi prodaje študentskih bonov za določen čas. Ponudnik dobi minus sto petdeset točk,
v kolikor mu je bil v obdobju javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2009 in 2010 izrečen ukrep prepovedi izvajanja subvencionirane
študentske prehrane za določen čas. Ponudnik dobi minus dvesto petdeset točk, v kolikor mu
je bil v obdobju javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za
leti 2009 in 2010 izrečen ukrep trajne odpovedi pogodbe.
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6. PONUDBA
za izvajanje študentske prehrane za posamezen lokal
(izpolni se za vsak lokal in dostavo posebej):
Ime lokala:
______________________________________________________________________.
Naslov lokala:
______________________________________________________________________.
Dostava (obkroži): NE

DA

(v kolikor podjetje nudi poleg hrane v lokalu tudi dostavo na dom, mora za dostavo na dom
izpolniti samostojen obrazec).
VZORČNI OBRAZEC SESTAVE JEDILNIKA:
•

PREDMET PONUDBE – PRIMER SESTAVE TIPIČNEGA KOSILA (vpišite
reprezentativen primer kosila). Študentsko kosilo mora vsebovati najmanj glavno jed
in dva hoda.
juha (hod)

GLAVNA JED

solata (hod)

sadje/sladica (hod)

Kosilo

Merilo št. 1:

Ponudnik dnevno nudi ______ različnih dnevnih študentskih kosil.
Opomba: Dnevna študentska kosila so kosila, ki so vsak dan v tednu različna, torej
ponudnik nudi v torek drugačna kosila kot v ponedeljek. V primeru nudenja dnevnih
študentskih kosil mora ponudnik nuditi vsaj tri vsak dan različna dnevna kosila. V primeru
dnevnih študentskih kosil se mora v enem tednu zvrstiti najmanj 15 različnih študentskih
kosil.

Ponudnik dnevno nudi ______ različnih stalnih študentskih kosil.
Opomba: Stalna študentska kosila so kosila, ki so vsak dan v tednu enaka. Torej
ponudnik nudi v ponedeljek in v torek enaka kosila. V primeru nudenja stalnih študentskih
kosil mora ponudnik vsak dan nuditi najmanj sedem različnih študentskih kosil, ki so vsak
dan v tednu enaka.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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Ponudnik nudi različna dnevna kosila in stalna študentska kosila (Obkroži).

DA

NE

Opomba: Ponudnik nudi vsak dan različna dnevna študentska kosila in hkrati
zagotavlja stalna študentska kosila.

Merilo št. 2:
Ponudnik nudi _______ vegetarijanskih kosil v okviru dnevnih študentskih kosil. Če torej
ponudnik nudi vsak dan npr. 5 dnevnih kosil, od tega 2 vegetarijanski kosili in 3
nevegetarijanska kosila, vpiše na črtico 2.
Ponudnik nudi _______ vegetarijanskih kosil v okviru stalnih študentskih kosil. Če torej
ponudnik nudi vsak dan npr. 10 stalnih kosil, od tega 2 vegetarijanski kosili in 8
nevegetarijanskih kosil, vpiše na črtico 2.
Opomba: Navedite število vegetarijanskih kosil, ki so všteta znotraj dnevnih oziroma
stalnih kosil. Kot vegetarijansko kosilo se šteje ovo-lakto kosilo: brez mesa in rib, ki lahko
vsebuje jajca in mleko in/ali mlečne izdelke.

Merilo št. 3:
Ponudnik nudi kosila, namenjena študentom s celiakijo (Obkroži):

DA

NE

Opomba: Kosilo za osebo s celiakijo je kosilo brez glutena in se ga ne šteje znotraj dnevnih
oziroma stalnih študentskih kosil.

Merilo št. 4:
Ponudnik nudi tretji dodatni hod poleg glavne jedi (poleg dveh obveznih) (Obkroži):
DA NE
Opomba: V kolikor torej ponudnik nudi tretji dodatni hod, pomeni, da obvezno nudi
glavno jed, juho in solato ter ob tem še sadje ali sladico.

Merilo št. 5:
Ponudnik nudi samopostrežni solatni bar (Obkroži):

DA

NE

Opomba: Študentu mora ponudnik ponuditi solato iz solatnega bara ob vsakem študentskem
kosilu, katerega hod je solata (obvezno zagotavljanje najmanj 8 različnih solat za celoten čas
nudenja študentskih kosil).

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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Merilo št. 6:
•

Čas nudenja študentskih kosil v skladu s to pogodbo od ______ure do ______ure.

•

Obratovanje kuhinje od ______ure do ______ure.

Navedite katere dneve v tednu ponudnik zagotavlja študentska kosila (vsaj pet dni):
čet
pet
sob
ned
Dan:
pon
tor
sre
Ura:
Od ____ Od ____ Od ____ Od ____ Od ____ Od ____ Od ____
Do____
Do____
Do____
Do____
Do____
Do____
Do____
Opomba: V primeru, da ima ponudnik katerega izmed dni zaprt lokal, naj napiše v tabelo
»zaprto«. Ob sobotah in nedeljah je lahko čas nudenja študentskih kosil najmanj tri ure. Točke
za dodatne ure dnevno se dodelijo glede na tisti dan, ko ima ponudnik najmanj dodatnih ur.

Merilo št. 7:
Možnost prehranjevanja zaradi invalidnosti - stalen arhitektonsko prilagojen dostop za
invalide (dostop v notranjost lokala, do mize in do toalete prilagojene za invalide):
a) NE
b) DA – urejen stalen arhitektonsko prilagojen dostop za invalide in dostop do
mize v notranjosti lokala
c) DA - urejen stalen arhitektonsko prilagojen dostop za invalide in dostop do
mize v notranjosti lokala ter do toalete prilagojene za invalide

Merilo št. 8:
Celotna vrednost študentskega kosila (vključno s subvencijo države) = ________ EUR.
Opomba: Najvišja vrednost subvencioniranega študentskega kosila je 7 EUR. Ponudnik
za posamezen lokal odda ponudbo z ENO ceno. Ponudnik lahko za študentsko kosilo nudi le
kosila v vrednosti študentskega kosila, ki so sestavljena v skladu z oddano ponudbo.

Merilo št. 9:
- trajna odpoved pogodbe – minus 250 točk,
- prepoved izvajanja subvencionirane študentske prehrane za določen čas – minus 150 točk,
- prepoved prodaje študentskih bonov za določen čas – minus 100 točk,
- pisni opomin – minus 50 točk in
- ni kršitev oziroma nov ponudnik – 0 točk.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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7. OBRAZEC O SAMONADZORNEM KONTROLNEM SISTEMU
PONUDNIKOV SUBVENCIONIRANE ŠTUDENTSKE PREHRANE
Naziv podjetja ali s.p.___________________________________________
Naziv lokala ___________________________________________________

Ponudniki subvencionirane študentske prehrane naj enkrat letno kontrolirajo svoje delo z
naslednjim vprašalnikom:

1. Ponudnik študentske prehrane ima odgovornega vodjo prehrane:

da/ne

V kolikor ponudnik študentske prehrane nima osebe z ustrezno izobrazbo za pripravo
uravnoteženih obrokov, mora le-tega nemudoma zagotoviti.

2. Jedilnike strokovno pripravlja: _________________________________________,
- možni vpisi:

(1)
(2)
(3)

vodja prehrane
(vrsta izobrazbe:________________________________)
kuhar/ica
(vrsta izobrazbe:________________________________)
zunanja strokovna institucija oziroma oseba
(vrsta izobrazbe:________________________________).

3. Ali so jedilniki objavljeni na oglasnih deskah vsak teden?

da/ne

V kolikor ne, potem poskrbite, da bodo jedilniki javno objavljeni na oglasnih deskah.

4. Ali pri pripravi obrokov upoštevate Smernice zdravega prehranjevanja za študente
z jedilniki Ministrstva za zdravje?

5. Ali pri pripravi obrokov upoštevate priporočila v zvezi z odsvetovanimi živili?
V kolikor ne, potem korigirajte pripravo obrokov.
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da/ne

da/ne

6. Ali je študentom vedno na voljo zdravstveno ustrezna pitna voda?

da/ne

Če ne, potem zagotovite dostopnost zdravstveno ustrezne pitne vode.

7. Ali se pri nabavi živil upoštevajo zdravstveni in kakovostni kriteriji (HACCP)? da/ne

Ponudniki subvencionirane prehrane so dolžni pošiljati ta vprašalnik Inštitutu za varovanje
zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, in sicer 1-krat letno najkasneje do
1. julija v tekočem letu.
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8. OBRAZEC O IZPOLNJEVANJU SMERNIC ZDRAVEGA
PREHRANJEVANJA
Naziv podjetja ali s.p.___________________________________________
Naziv lokala ___________________________________________________

Ponudniki subvencionirane študentske prehrane naj (odgovorna oseba) enkrat na trimesečje
kontrolirajo svoje delo z naslednjim vprašalnikom:

1. Študenti dobijo v povprečju:
1. _________ gramov zelenjave na obrok
(tedensko povprečje od ponedeljka do petka)
2. _________ gramov sadja na obrok (tedensko povprečje od ponedeljka do petka)
3. _________ gramov rib na teden (mesečno povprečje)
4. _________ gramov mesa na obrok (tedensko povprečje od ponedeljka do petka)
Dobljene

količine

živil

primerjajte

s

količinami

navedenimi

v

Smernicah zdravega

prehranjevanja za študente z jedilniki, v prilogi jedilniki. Če količine živil v ponujenih
obrokih niso skladne s priporočili, potem korigirajte sestavo jedilnikov.

2. Ali je obrok vedno sestavljen iz vseh skupin živil, kot je navedeno v Smernicah
zdravega prehranjevanja za študente z jedilniki, v prilogi jedilniki?
da/ne
V kolikor ne, korigirajte pripravo obrokov.

3. Ali pri pripravi obrokov uporabljate kvalitetne maščobe (predvsem rastlinska olja, ki
jih uporabljamo v kombinaciji oziroma izmenično: repično, oljčno, sončnično, sojino,
koruzno ali druga kakovostna 100 odstotna rastlinska olja)?
da/ne
V kolikor ne, korigirajte pripravo obrokov.

4. Katere postopke priprave obrokov najpogosteje uporabljate (pečenje, pečenje na
žaru, pečenje v parnokonvekcijski pečici, kuhanje, dušenje, praženje)?
___________________________________________________________
V kolikor najpogosteje uporabljate postopke klasičnega pečenja, praženja ter dolgotrajne postopke
termične obdelave živil, korigirajte pripravo obrokov.
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5. Ali pri pripravi obrokov izbirate manj mastna živila oziroma odstranite vidno maščobo (npr. pri
mesu)?

da/ne
V kolikor ne, korigirajte pripravo obrokov.
6. Ali pri pripravi obrokov pogosto uporabljate industrijsko pripravljene in pol pripravljene jedi
(več kot 2 do 3 krat mesečno)?

da/ne
V kolikor da, korigirajte pripravo obrokov.

7. Kakšna je povprečna tedenska poraba (od ponedeljka do petka) jodirane kuhinjske
soli za pripravo 100 obrokov?
________________________________________________________________________
Raziskava na področju uživanja soli (CINDI, 2007) je pokazala, da prebivalci Slovenije za
150% presegamo priporočen vnos soli. Priporočilo za vnos soli pri odrasli populaciji je do
5g/dan (Svetovna zdravstvena organizacija, 2003). V Sloveniji izvajamo nacionalni program
zmanjševanja soli v prehrani, katerega cilj je postopno zmanjšati uživanje soli vsako leto za
10%. Priporočamo, da v vsakem trimesečju za 2,5% zmanjšate količino dodane kuhinjske soli
v obrokih. Za dosego še priporočene količine kuhinjske soli v obrokih hrane zadošča
povprečna tedenska poraba kuhinjske soli 350 g za pripravo 100 obrokov.

Ponudniki subvencionirane prehrane so dolžni pošiljati trimesečne vprašalnike 1-krat
letno Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
in sicer najkasneje do 1. julija v tekočem letu.
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9. VZORCI IZJAV
9.1. VZOREC IZJAVE

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV
Ponudnik:
________________________
________________________
________________________

S podpisom in žigom na tej izjavi potrjujem, da:
- sprejemam pogoje, navedene v javnem razpisu za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2011 in 2012 in pripadajoči razpisni dokumentaciji,
- so vse navedbe v ponudbi resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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9.2. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nimamo neporavnanih zapadlih
obveznosti do države.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/3
9.3. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo plačane vse davke in druge
obvezne dajatve, ki jim je potekel rok plačila.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.

26 stran od 56

OVOJ ŠT. 2/4
9.4. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo vpisani v sodni oziroma
poslovni register Slovenije.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/5
9.5. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Obvezujemo se, da bomo zagotovili ustrezno informacijsko opremo, za izvajanje sistema
študentske prehrane v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane in
Pravilnikom o subvencioniranju študentske prehrane.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/6
9.6. VZOREC IZJAVE

IZJAVA
Obvezujemo se, da bomo izvajalcu (ustrezna ŠOU) s katerim bomo v primeru izbora, sklenili
Pogodbo o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane in Pogodbo o izvajanju
subvencionirane študentske prehrane, z namenom objavljanja jedilnikov na spletnih straneh in
s tem boljšega informiranja študentov, posredovali jedilnike za študentska kosila v elektronski
obliki za en teden naprej in sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden, v kolikor je
sistem vzpostavljen.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/7

9.7. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da proti nam ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet tega javnega razpisa.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/8

9.8. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so kosila, ki jih nudimo študentom s
celiakijo, v celoti primerna za bolnike s tovrstnim obolenjem. Kosila za študente s celiakijo
bomo zagotavljali vsak dan, brez predhodne najave študentov.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/9
9.9. VZOREC IZJAVE

IZJAVA
Izjavljamo, da ne bomo ločevali prostora, namenjenega uporabnikom študentske prehrane, od
prostora namenjenega ostalim gostom.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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OVOJ ŠT. 2/10
9.10. VZOREC IZJAVE

IZJAVA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v stečajnem postopku,
postopku prisilne poravnave ali likvidacije.

Datum:

Podpis odgovorne osebe:
m.p.
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10. VZORCI POGODB
V priloženih vzorcih pogodb so podani vsi splošni pogoji pogodbe, ki jo bo neposredni
uporabnik za izvedbo posla, ki je predmet tega javnega razpisa, sklenil z izbranim
ponudnikom.
Neposredni uporabnik ne bo bistveno spreminjal splošnih pogojev pogodbe po pričetku tega
javnega razpisa.
Ponudniki morajo izpolniti, ožigosati in podpisati en izvod Pogodbe o zagotavljanju
subvencionirane študentske prehrane in en izvod Pogodbe o izvajanju subvencionirane
študentske prehrane in sicer od tistega izvajalca – ŠOU, pod katerega ponudnik
prijavlja lokal za izbor!
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POGODBA – VZOREC ZA ŠOU Ljubljana
o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2011 in 2012
ki jo po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sklepa Študentska organizacija Univerze v Ljubljani,
Kersnikova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jo zastopa Roman Didovič, direktor
ŠOU v Ljubljani.

in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
−

−

je pravna podlaga za sklenitev te pogodbe Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Ur. list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Ur. list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011),
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1 in
33/09) in Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09);
je ponudnik izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2011 in 2012.

2. člen
Predmet te pogodbe je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - gostinske storitve –
izvajanje subvencionirane študentske prehrane s pomočjo prenovljenega sistema
subvencionirane študentske prehrane, kar pomeni nudenje študentskih kosil ter dostava na
dom upravičencem do subvencionirane študentske prehrane v skladu s pogodbo iz razpisne
dokumentacije in v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS,
št. 74/07 – UPB1 in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) v letih 2011 in 2012 ter ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem in ponudnikom v skladu s sistemom
subvencionirane študentske prehrane.
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3. člen
Izvajalec se zavezuje:
• plačati ponudniku zahtevek za unovčene subvencije študentske prehrane
najkasneje naslednji dan od prejema subvencije za študentsko prehrano in
sredstva
nakazati
na
ponudnikov
transakcijski
račun
št.:
__________________________________________
pri________________________.

4. člen
Ponudnik se zavezuje:
• dostavljati študentsko prehrano na dom (v skladu z razpisno dokumentacijo) iz
naslednjih lokacij:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
• oziroma nuditi študentsko prehrano v naslednjih lokalih:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
__________ EUR,
3. _____________________________ v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR,
4. _____________________________ v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR.
(Vrednosti vključujejo DDV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuditi študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj med 11.00 in 18.00 uro, razen
v primeru, če kuhinja obratuje manj časa,
zagotavljati v času nudenja študentskih kosil študentska kosila v skladu z
obrazcem ponudbe,
nuditi najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem
študentskem kosilu,
zagotoviti prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer se lahko zaužije kosilo (izjema je
dostava na dom),
v času nudenja študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom,
da ne bo ločeval prostora, namenjenega uporabnikom subvencionirane študentske
prehrane, od prostora namenjenega ostalim gostom,
izpolnjevati smernice zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni
kontrolni sistem,
izvajalcu plačati stroške izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane,
z izvajalcem skleniti Pogodbo o izvajanju subvencionirane študentske prehrane,
zagotavljati kvaliteto in količino študentskih kosil, v skladu s ponudbo, ki jo je oddal
na javni razpis,
zagotavljati za eno (1) subvencijo eno (1) študentsko kosilo,
študentom nuditi študentsko kosilo ob predložitvi veljavnega identifikatorja (mobilni
telefon ali brezkontaktna čip kartica) in osebnega dokumenta s fotografijo,
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

zagotavljati le študentska kosila iz ponudbe na javni razpis v vrednosti subvencije z
doplačilom do vrednosti kosila iz razpisne dokumentacije in brez dodatnih doplačil
kot tudi ne ostale ponudbe oziroma zamenjevati subvencije za gotovino,
zagotavljati nespremenjeno ceno študentskih kosil, oziroma jo lahko dvakrat letno
(1.2. in 1.8.) uskladi na način, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. O tem mora pisno obvestiti
izvajalca in ministrstvo vsaj deset dni pred rokom,
nemudoma pisno obvestiti izvajalca o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje
subvencionirane študentske prehrane (delovni čas, renovacija, prenehanje izvajanja,
sprememba transakcijskega računa, sprememba imena lokala ali imena
ponudnika,…),
ob unovčitvi subvencije študentu izdati potrdilo o unovčeni subvenciji in račun za
študentsko kosilo,
študente obravnavati enako kot druge stranke v svojih lokalih,
posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej in
sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden,
posredovati izpolnjen obrazec o samonadzornem kontrolnem sistemu ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem letu,
posredovati izpolnjene trimesečne obrazce o smernicah zdravega prehranjevanja
Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem
letu,
kriti stroške izobraževanja strokovne organizacije v zvezi z zdravo prehrano, kot to
določa drugi odstavek 17. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane,
spoštovati druge zahteve, vsebovane v javnem razpisu, predmetni zakonodaji in v
Poslovniku komisije za prehrano.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe izvajata izvajalec in ministrstvo oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Če izvajalec ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe oz. krši njene
določbe, lahko:
• izreče pisni opomin ponudniku,
• za obdobje najmanj enega in največ šest mesecev izreče prepoved izvajanja
subvencionirane študentske prehrane,
• izreče odpoved pogodbe ponudniku.
Izvajalec mora o ukrepih pisno obvestiti ministrstvo.
Odobritev k pogodbenemu razmerju lahko brez predloga izvajalca odpove tudi ministrstvo.
Ukrepi iz drugega odstavka tega člena morajo biti pisni in obrazloženi.

6. člen
V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti je ponudnik dolžan najmanj v roku 60 dni pred
prenehanjem obvestiti izvajalca o prenehanju delovanja.

7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta z aneksom k tej pogodbi uredili vsa razmerja, ki bi jih
bilo treba urejati zaradi sprememb zakona in na njegovi podlagi sprejetih aktov, zaradi
sprememb podatkov, ki so del te pogodbe ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
študentske prehrane. Če ponudnik tega ne bi želel urediti z aneksom, lahko izvajalec od te
pogodbe odstopi s 30 dnevnim odpovednim rokom.
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Z obvestilom ponudnik lahko izvajalca obvesti o spremenjenem delovnem času in
spremenjeni ponudbi. Pri tem mora ponudnik upoštevati vstopne pogoje iz razpisa in ostale
zahteve razpisa, izvajalec pa takšno obvestilo odobri na podlagi ugotovitve, da tako
spremenjena ponudba dosega dovolj točk za izbor na razpisu.

8. člen
V primeru, da posamezna razmerja niso urejena s to pogodbo, se neposredno uporabljajo
določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih aktov, ki urejajo
to področje.

9. člen
Vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno,
v nasprotnem primeru pa o sporu odloči stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu
ministrstva, ki ima položaj stranke v postopku.

10. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in jo odobri
ministrstvo.

11. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2)
izvoda, ponudnik en (1) izvod in ministrstvo en (1) izvod.

V Ljubljani, dne ___________________

Ponudnik:

Izvajalec:
ŠOU V Ljubljani
Roman Didovič, direktor

Pogodba odobrena dne_____________, pod štev.__________________
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER
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Na podlagi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1
in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik) sklepata

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, Kersnikova 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju
besedila: izvajalec), ki jo zastopa Roman Didovič, direktor ŠOU v Ljubljani

in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

POGODBO – VZOREC ZA ŠOU Ljubljana
o izvajanju subvencionirane študentske prehrane

1. člen
(predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti ter odgovornosti
izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane, na način, ki zagotavlja
učinkovito delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane, v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju študentske prehrane, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. dati v uporabo
sistem subvencionirane študentske prehrane,
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti strojno in
programsko opreme za delovanje procesnega centra in ustrezno število terminalov
pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. namestiti strojno
opremo pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. vzpostaviti strojno
opremo (terminali) za unovčevanje subvencij, in sicer do skupnega števila,
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•
•
•
•
•
•

•

določenega v pogodbi o izvedbi, vzpostavitvi in vzdrževanju sistema za
subvencioniranje študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti varne
povezave med entitetami sistema,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
izobraževanje ponudnikov o sistemu subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti nemoteno
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
vzdrževanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
voditi ažurno evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane,
ponudniku do zadnjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec izstaviti račun
za povrnitev stroškov delovanja sistema subvencionirane študentske prehrane po
ceni 0,07 EUR za transakcije opravljene z mobilnim telefonom in 0,065 EUR za
transakcije opravljene z brezkontaktno čip kartico (DDV ni vključen v ceno);
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
brezplačno vzdrževanje strojne opreme,

3. člen
(obveznosti ponudnika)
Ponudnik se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. za izvajanje
subvencionirane
študentske
prehrane
upravičencem
uporabljati
sistem
subvencionirane študentske prehrane,
• zagotoviti za izobraževanje kader, ki pri ponudniku rokuje z opremo, potrebno za
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
• izvajalcu plačati račun za stroške izvajanja prenovljenega sistema subvencionirane
študentske prehrane v skladu z 10. točko 2. člena te pogodbe najkasneje v 8 dneh
po izstavitvi računa izvajalca na njegov transakcijski račun št. 02010 – 0018933202,
•
•
•
•

odprtega pri NLB d.d.,

v primeru okvare strojne opreme o tem nemudoma obvestiti družbo Margento
storitve d.o.o.,
v kolikor tako zahteva pravilnik, do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec
izstaviti izvajalcu v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij za
študentsko prehrano,
z družbo Margento storitve d.o.o. podpisati Pogodbo o uporabi in vzdrževanju
Margento multifunkcijskih terminalov, ki jo odobri izvajalec,
posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej
in sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden na spletno stran
www.studentska-prehrana.si.

4. člen
(pooblaščene osebe)
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvajanje pogodbenih določil je Mojca Škrjanec.
Pooblaščena/e oseba/e s strani ponudnika za izvajanje pogodbenih določil je/so
_______________________________________________________________

5. člen
(obvestilo o spremembah)
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Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta nasprotno stranko nemudoma obvestili o vseh
spremembah dejanskega stanja, ki bi bistveno spremenile obseg pravic in odgovornosti
katerekoli stranke. Pisna obvestitev obsega tudi spremembo pooblaščenih oseb
ponudnika.

6. člen
(aneks)
V primeru sprememb zakonodajnih aktov ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
študentske prehrane ali zaradi drugih objektivnih sprememb okoliščin, pomembnih za
izvajanje te pogodbe, se lahko določila te pogodbe spremenijo ali dopolnijo z aneksom k
tej pogodbi.

7. člen
(neposredna uporaba drugih pravnih aktov)
Za izpolnjevanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane, ki niso urejene s to pogodbo se neposredno
uporabljajo določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o
subvencioniranju študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih
aktov, ki urejajo to področje. Ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbami navedenih
pravnih aktov.

8. člen
(reševanje sporov)
Morebitna nesoglasja na podlagi te pogodbe se rešujejo sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

9. člen
(končne določbe)
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih obe pogodbeni stranki
prejmeta po dva izvoda. Veljavnost te pogodbe je pogojena z veljavnostjo Pogodbe o
zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.
V Ljubljani, dne _________

Ponudnik:

Izvajalec:
Roman Didovič,
direktor ŠOU v Ljubljani
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POGODBA – VZOREC ZA ŠOUM
o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2011 in 2012

ki jo po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sklepa Študentska organizacija Univerze v Mariboru
Gosposvetska 83, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jo zastopa direktor
Drago Žura, univ.dipl.org.
in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
−

−

je pravna podlaga za sklenitev te pogodbe Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Ur. list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Ur. list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011),
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1 in
33/09) in Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09);
je ponudnik izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2011 in 2012.

2. člen
Predmet te pogodbe je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - gostinske storitve –
izvajanje subvencionirane študentske prehrane s pomočjo prenovljenega sistema
subvencionirane študentske prehrane, kar pomeni nudenje študentskih kosil ter dostava na
dom upravičencem do subvencionirane študentske prehrane v skladu s pogodbo iz razpisne
dokumentacije in v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS,
št. 74/07 – UPB1 in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) v letih 2011 in 2012 ter ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem in ponudnikom v skladu s sistemom
subvencionirane študentske prehrane.
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3. člen
Izvajalec se zavezuje:
• plačati ponudniku zahtevek za unovčene subvencije študentske prehrane
najkasneje naslednji dan od prejema subvencije za študentsko prehrano in
sredstva
nakazati
na
ponudnikov
transakcijski
račun
št.:
__________________________________________
pri________________________.

4. člen
Ponudnik se zavezuje:
• dostavljati študentsko prehrano na dom (v skladu z razpisno dokumentacijo) iz
naslednjih lokacij:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
• oziroma nuditi študentsko prehrano v naslednjih lokalih:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
__________ EUR,
3. _____________________________ v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR,
4. _____________________________ v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR.
(Vrednosti vključujejo DDV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuditi študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj med 11.00 in 18.00 uro, razen
v primeru, če kuhinja obratuje manj časa,
zagotavljati v času nudenja študentskih kosil študentska kosila v skladu z
obrazcem ponudbe,
nuditi najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem
študentskem kosilu,
zagotoviti prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer se lahko zaužije kosilo (izjema je
dostava na dom),
v času nudenja študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom,
da ne bo ločeval prostora, namenjenega uporabnikom subvencionirane študentske
prehrane, od prostora namenjenega ostalim gostom,
izpolnjevati smernice zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni
kontrolni sistem,
izvajalcu plačati stroške izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane,
z izvajalcem skleniti Pogodbo o izvajanju subvencionirane študentske prehrane,
zagotavljati kvaliteto in količino študentskih kosil, v skladu s ponudbo, ki jo je oddal
na javni razpis,
zagotavljati za eno (1) subvencijo eno (1) študentsko kosilo,
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•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

študentom nuditi študentsko kosilo ob predložitvi veljavnega identifikatorja (mobilni
telefon ali brezkontaktna čip kartica) in osebnega dokumenta s fotografijo,
zagotavljati le študentska kosila iz ponudbe na javni razpis v vrednosti subvencije z
doplačilom do vrednosti kosila iz razpisne dokumentacije in brez dodatnih doplačil
kot tudi ne ostale ponudbe oziroma zamenjevati subvencije za gotovino,
zagotavljati nespremenjeno ceno študentskih kosil, oziroma jo lahko dvakrat letno
(1.2. in 1.8.) uskladi na način, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. O tem mora pisno obvestiti
izvajalca in ministrstvo vsaj deset dni pred rokom,
nemudoma pisno obvestiti izvajalca o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje
subvencionirane študentske prehrane (delovni čas, renovacija, prenehanje izvajanja,
sprememba transakcijskega računa, sprememba imena lokala ali imena
ponudnika,…),
ob unovčitvi subvencije študentu izdati potrdilo o unovčeni subvenciji in račun za
študentsko kosilo,
študente obravnavati enako kot druge stranke v svojih lokalih,
posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej in
sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden,
posredovati izpolnjen obrazec o samonadzornem kontrolnem sistemu ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem letu,
posredovati izpolnjene trimesečne obrazce o smernicah zdravega prehranjevanja
Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem
letu,
kriti stroške izobraževanja strokovne organizacije v zvezi z zdravo prehrano, kot to
določa drugi odstavek 17. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane,
spoštovati druge zahteve, vsebovane v javnem razpisu, predmetni zakonodaji in v
Poslovniku komisije za prehrano.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe izvajata izvajalec in ministrstvo oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Če izvajalec ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe oz. krši njene
določbe, lahko:
• izreče pisni opomin ponudniku,
• za obdobje najmanj enega in največ šest mesecev izreče prepoved izvajanja
subvencionirane študentske prehrane,
• izreče odpoved pogodbe ponudniku.
Izvajalec mora o ukrepih pisno obvestiti ministrstvo.
Odobritev k pogodbenemu razmerju lahko brez predloga izvajalca odpove tudi ministrstvo.
Ukrepi iz drugega odstavka tega člena morajo biti pisni in obrazloženi.

6. člen
V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti je ponudnik dolžan najmanj v roku 60 dni pred
prenehanjem obvestiti izvajalca o prenehanju delovanja.

7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta z aneksom k tej pogodbi uredili vsa razmerja, ki bi jih
bilo treba urejati zaradi sprememb zakona in na njegovi podlagi sprejetih aktov, zaradi
sprememb podatkov, ki so del te pogodbe ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
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študentske prehrane. Če ponudnik tega ne bi želel urediti z aneksom, lahko izvajalec od te
pogodbe odstopi s 30 dnevnim odpovednim rokom.
Z obvestilom ponudnik lahko izvajalca obvesti o spremenjenem delovnem času in
spremenjeni ponudbi. Pri tem mora ponudnik upoštevati vstopne pogoje iz razpisa in ostale
zahteve razpisa, izvajalec pa takšno obvestilo odobri na podlagi ugotovitve, da tako
spremenjena ponudba dosega dovolj točk za izbor na razpisu.

8. člen
V primeru, da posamezna razmerja niso urejena s to pogodbo, se neposredno uporabljajo
določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih aktov, ki urejajo
to področje.

9. člen
Vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno,
v nasprotnem primeru pa o sporu odloči stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu
ministrstva, ki ima položaj stranke v postopku.

10. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in jo odobri
ministrstvo.

11. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2)
izvoda, ponudnik en (1) izvod in ministrstvo en (1) izvod.

V Mariboru, dne ___________________

Ponudnik:

Izvajalec:
ŠOUM
Drago Žura univ.dipl.org.,
direktor

Pogodba odobrena dne_____________, pod štev.__________________
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

dr. Ivan Svetlik
MINISTER
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Na podlagi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1
in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik) sklepata

Študentska organizacija Univerze v Mariboru, Gosposvetska 83, 2000 Maribor (v
nadaljevanju besedila: izvajalec), ki jo zastopa direktor Drago Žura univ.dipl.org.
in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

POGODBO – VZOREC ZA ŠOUM
o izvajanju subvencionirane študentske prehrane

1. člen
(predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti ter odgovornosti
izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane, na način, ki zagotavlja
učinkovito delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane, v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju študentske prehrane, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. dati v uporabo
sistem subvencionirane študentske prehrane,
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti strojno in
programsko opreme za delovanje procesnega centra in ustrezno število terminalov
pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. namestiti strojno
opremo pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. vzpostaviti strojno
opremo (terminali) za unovčevanje subvencij, in sicer do skupnega števila,
določenega v pogodbi o izvedbi, vzpostavitvi in vzdrževanju sistema za
subvencioniranje študentske prehrane,
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti varne
povezave med entitetami sistema,

46 stran od 56

•
•
•
•
•

•

v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
izobraževanje ponudnikov o sistemu subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti nemoteno
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
vzdrževanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
voditi ažurno evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane,
ponudniku do zadnjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec izstaviti račun
za povrnitev stroškov delovanja sistema subvencionirane študentske prehrane po
ceni 0,07 EUR za transakcije opravljene z mobilnim telefonom in 0,065 EUR za
transakcije opravljene z brezkontaktno čip kartico (DDV ni vključen v ceno);
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
brezplačno vzdrževanje strojne opreme,

3. člen
(obveznosti ponudnika)
Ponudnik se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. za izvajanje
subvencionirane
študentske
prehrane
upravičencem
uporabljati
sistem
subvencionirane študentske prehrane,
• zagotoviti za izobraževanje kader, ki pri ponudniku rokuje z opremo, potrebno za
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
• izvajalcu plačati račun za stroške izvajanja prenovljenega sistema subvencionirane
študentske prehrane v skladu z 10. točko 2. člena te pogodbe najkasneje v 8 dneh
po izstavitvi računa izvajalca na njegov transakcijski račun št. 045150001196518, odprtega pri Novi KBM,
• v primeru okvare strojne opreme o tem nemudoma obvestiti družbo Margento
storitve d.o.o.,
• v kolikor tako zahteva pravilnik, do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec
izstaviti izvajalcu v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij za
študentsko prehrano,
• z družbo Margento storitve d.o.o. podpisati Pogodbo o uporabi in vzdrževanju
Margento multifunkcijskih terminalov, ki jo odobri izvajalec,
• posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej
in sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden na spletno stran
www.studentska-prehrana.si.

4. člen
(pooblaščene osebe)
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvajanje pogodbenih določil je Tjaša Starčič.
Pooblaščena/e oseba/e s strani ponudnika za izvajanje pogodbenih določil je/so
_______________________________________________________________

5. člen
(obvestilo o spremembah)
Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta nasprotno stranko nemudoma obvestili o vseh
spremembah dejanskega stanja, ki bi bistveno spremenile obseg pravic in odgovornosti
katerekoli stranke. Pisna obvestitev obsega tudi spremembo pooblaščenih oseb
ponudnika.
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6. člen
(aneks)
V primeru sprememb zakonodajnih aktov ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
študentske prehrane ali zaradi drugih objektivnih sprememb okoliščin, pomembnih za
izvajanje te pogodbe, se lahko določila te pogodbe spremenijo ali dopolnijo z aneksom k
tej pogodbi.

7. člen
(neposredna uporaba drugih pravnih aktov)
Za izpolnjevanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane, ki niso urejene s to pogodbo se neposredno
uporabljajo določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o
subvencioniranju študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih
aktov, ki urejajo to področje. Ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbami navedenih
pravnih aktov.

8. člen
(reševanje sporov)
Morebitna nesoglasja na podlagi te pogodbe se rešujejo sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Mariboru.

9. člen
(končne določbe)
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih obe pogodbeni stranki
prejmeta po dva izvoda. Veljavnost te pogodbe je pogojena z veljavnostjo Pogodbe o
zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.

V Mariboru, dne _________

Ponudnik:

Izvajalec:
ŠOUM
Drago Žura
univ.dipl.org., direktor
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POGODBA – VZOREC ZA ŠOUP
o zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2011 in 2012
ki jo po pooblastilu Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 (v
nadaljnjem besedilu: ministrstvo), sklepa Študentska organizacija Univerze na Primorskem,
Pristaniška 3, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: izvajalec), ki jo zastopa direktor Sebastjan Kokl

in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
−

−

je pravna podlaga za sklenitev te pogodbe Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št.
79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07ZSPDPO, 109/08, 49/09 in 38/10-ZUKN), Proračun Republike Slovenije za leto 2011
(Ur. list RS, št. 99/09), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2010 in 2011 (Ur. list RS, št. 99/09 in 29/10), Pravilnik o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09-ZIPRS1011),
Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1 in
33/09) in Pravilnik o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09);
je ponudnik izbran na podlagi javnega razpisa za izbiro ponudnikov subvencionirane
študentske prehrane za leti 2011 in 2012.

2. člen
Predmet te pogodbe je dejavnost prehrambenih gostinskih obratov - gostinske storitve –
izvajanje subvencionirane študentske prehrane s pomočjo prenovljenega sistema
subvencionirane študentske prehrane, kar pomeni nudenje študentskih kosil ter dostava na
dom upravičencem do subvencionirane študentske prehrane v skladu s pogodbo iz razpisne
dokumentacije in v skladu z Zakonom o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS,
št. 74/07 – UPB1 in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) v letih 2011 in 2012 ter ureditev
medsebojnih pravic in obveznosti med izvajalcem in ponudnikom v skladu s sistemom
subvencionirane študentske prehrane.
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3. člen
Izvajalec se zavezuje:
• plačati ponudniku zahtevek za unovčene subvencije študentske prehrane
najkasneje naslednji dan od prejema subvencije za študentsko prehrano in
sredstva
nakazati
na
ponudnikov
transakcijski
račun
št.:
__________________________________________
pri________________________.

4. člen
Ponudnik se zavezuje:
• dostavljati študentsko prehrano na dom (v skladu z razpisno dokumentacijo) iz
naslednjih lokacij:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
• oziroma nuditi študentsko prehrano v naslednjih lokalih:
1. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
_________ EUR,
2. _____________________________ v kraju ____________________ po ceni
__________ EUR,
3. _____________________________v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR,
4. _____________________________v kraju _____________________ po ceni
__________ EUR.
(Vrednosti vključujejo DDV)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

nuditi študentska kosila vsaj pet dni v tednu, vsaj med 11.00 in 18.00 uro, razen
v primeru, če kuhinja obratuje manj časa,
zagotavljati v času nudenja študentskih kosil študentska kosila v skladu z
obrazcem ponudbe,
nuditi najmanj 2 dcl brezplačne pitne vode ali brezalkoholne pijače ob vsakem
študentskem kosilu,
zagotoviti prostor z mizami in stoli v lokalu, kjer se lahko zaužije kosilo (izjema je
dostava na dom),
v času nudenja študentske prehrane le-to ponujati vsem študentom,
da ne bo ločeval prostora, namenjenega uporabnikom subvencionirane študentske
prehrane, od prostora namenjenega ostalim gostom,
izpolnjevati smernice zdravega prehranjevanja in imeti vzpostavljen samonadzorni
kontrolni sistem,
izvajalcu plačati stroške izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane,
z izvajalcem skleniti Pogodbo o izvajanju subvencionirane študentske prehrane,
zagotavljati kvaliteto in količino študentskih kosil, v skladu s ponudbo, ki jo je oddal
na javni razpis,
zagotavljati za eno (1) subvencijo eno (1) študentsko kosilo,
študentom nuditi študentsko kosilo ob predložitvi veljavnega identifikatorja (mobilni
telefon ali brezkontaktna čip kartica) in osebnega dokumenta s fotografijo,
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•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

zagotavljati le študentska kosila iz ponudbe na javni razpis v vrednosti subvencije z
doplačilom do vrednosti kosila iz razpisne dokumentacije in brez dodatnih doplačil
kot tudi ne ostale ponudbe oziroma zamenjevati subvencije za gotovino,
zagotavljati nespremenjeno ceno študentskih kosil, oziroma jo lahko dvakrat letno
(1.2. in 1.8.) uskladi na način, ki ga določa zakon, ki ureja usklajevanje transferjev
posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji. O tem mora pisno obvestiti
izvajalca in ministrstvo vsaj deset dni pred rokom,
nemudoma pisno obvestiti izvajalca o vseh spremembah, ki vplivajo na izvajanje
subvencionirane študentske prehrane (delovni čas, renovacija, prenehanje izvajanja,
sprememba transakcijskega računa, sprememba imena lokala ali imena
ponudnika,…),
ob unovčitvi subvencije študentu izdati potrdilo o unovčeni subvenciji in račun za
študentsko kosilo,
študente obravnavati enako kot druge stranke v svojih lokalih,
posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej in
sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden,
posredovati izpolnjen obrazec o samonadzornem kontrolnem sistemu ponudnikov
subvencionirane študentske prehrane Inštitutu za varovanje zdravja Republike
Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem letu,
posredovati izpolnjene trimesečne obrazce o smernicah zdravega prehranjevanja
Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, vsako leto do 01.07. v tekočem
letu,
kriti stroške izobraževanja strokovne organizacije v zvezi z zdravo prehrano, kot to
določa drugi odstavek 17. člena Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane,
spoštovati druge zahteve, vsebovane v javnem razpisu, predmetni zakonodaji in v
Poslovniku komisije za prehrano.

5. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe izvajata izvajalec in ministrstvo oziroma od njega
pooblaščena oseba.
Če izvajalec ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz te pogodbe oz. krši njene
določbe, lahko:
• izreče pisni opomin ponudniku,
• za obdobje najmanj enega in največ šest mesecev izreče prepoved izvajanja
subvencionirane študentske prehrane,
• izreče odpoved pogodbe ponudniku.
Izvajalec mora o ukrepih pisno obvestiti ministrstvo.
Odobritev k pogodbenemu razmerju lahko brez predloga izvajalca odpove tudi ministrstvo.
Ukrepi iz drugega odstavka tega člena morajo biti pisni in obrazloženi.

6. člen
V primeru prenehanja opravljanja dejavnosti je ponudnik dolžan najmanj v roku 60 dni pred
prenehanjem obvestiti izvajalca o prenehanju delovanja.

7. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta z aneksom k tej pogodbi uredili vsa razmerja, ki bi jih
bilo treba urejati zaradi sprememb zakona in na njegovi podlagi sprejetih aktov, zaradi
sprememb podatkov, ki so del te pogodbe ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
študentske prehrane. Če ponudnik tega ne bi želel urediti z aneksom, lahko izvajalec od te
pogodbe odstopi s 30 dnevnim odpovednim rokom.
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Z obvestilom ponudnik lahko izvajalca obvesti o spremenjenem delovnem času in
spremenjeni ponudbi. Pri tem mora ponudnik upoštevati vstopne pogoje iz razpisa in ostale
zahteve razpisa, izvajalec pa takšno obvestilo odobri na podlagi ugotovitve, da tako
spremenjena ponudba dosega dovolj točk za izbor na razpisu.

8. člen
V primeru, da posamezna razmerja niso urejena s to pogodbo, se neposredno uporabljajo
določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih aktov, ki urejajo
to področje.

9. člen
Vse spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno,
v nasprotnem primeru pa o sporu odloči stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu
ministrstva, ki ima položaj stranke v postopku.

10. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in jo odobri
ministrstvo.

11. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec dva (2)
izvoda, ponudnik en (1) izvod in ministrstvo en (1) izvod.
V Kopru, dne ___________________

Ponudnik:

Izvajalec:
ŠOUP
Sebastjan Kokl, direktor

Pogodba odobrena dne_____________, pod štev.__________________
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER
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Na podlagi Zakona o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, št. 74/07 – UPB1
in 33/09, v nadaljnjem besedilu: zakon) in 4. člena Pravilnika o subvencioniranju
študentske prehrane (Ur. list RS, št. 72/09 - v nadaljnjem besedilu: pravilnik) sklepata

Študentska organizacija Univerze na Primorskem, Pristaniška 3, 6000 Koper (v nadaljevanju
besedila: izvajalec), ki jo zastopa direktor Sebastjan Kokl

in

naziv pravne osebe:
sedež:
davčna št. oz. ID za DDV:
poslovni račun:
kontaktna tel .št.
zastopnik stranke:
v nadaljnjem besedilu:

POGODBO – VZOREC ZA ŠOUP
o izvajanju subvencionirane študentske prehrane

1. člen
(predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je ureditev medsebojnih pravic, obveznosti ter odgovornosti
izvajanja sistema subvencionirane študentske prehrane, na način, ki zagotavlja
učinkovito delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane, v skladu s
Pravilnikom o subvencioniranju študentske prehrane, ki je sestavni del te pogodbe.

2. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. dati v uporabo
sistem subvencionirane študentske prehrane,
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti strojno in
programsko opreme za delovanje procesnega centra in ustrezno število terminalov
pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. namestiti strojno
opremo pri ponudniku;
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. vzpostaviti strojno
opremo (terminali) za unovčevanje subvencij, in sicer do skupnega števila,
določenega v pogodbi o izvedbi, vzpostavitvi in vzdrževanju sistema za
subvencioniranje študentske prehrane,
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•
•
•
•
•
•

•

v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti varne
povezave med entitetami sistema,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
izobraževanje ponudnikov o sistemu subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti nemoteno
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
vzdrževanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
voditi ažurno evidenco upravičencev do subvencionirane študentske prehrane,
ponudniku do zadnjega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec izstaviti račun
za povrnitev stroškov delovanja sistema subvencionirane študentske prehrane po
ceni 0,07 EUR za transakcije opravljene z mobilnim telefonom in 0,065 EUR za
transakcije opravljene z brezkontaktno čip kartico (DDV ni vključen v ceno);
v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. zagotoviti
brezplačno vzdrževanje strojne opreme,

3. člen
(obveznosti ponudnika)
Ponudnik se zavezuje:
• v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Margento storitve d.o.o. za izvajanje
subvencionirane
študentske
prehrane
upravičencem
uporabljati
sistem
subvencionirane študentske prehrane,
• zagotoviti za izobraževanje kader, ki pri ponudniku rokuje z opremo, potrebno za
delovanje sistema subvencionirane študentske prehrane,
• izvajalcu plačati račun za stroške izvajanja prenovljenega sistema subvencionirane
študentske prehrane v skladu z 10. točko 2. člena te pogodbe najkasneje v 8 dneh
po izstavitvi računa izvajalca na njegov transakcijski račun št. 1010–0037766945,
•
•
•
•

odprtega pri Banki Koper d.d., Koper,

v primeru okvare strojne opreme o tem nemudoma obvestiti družbo Margento
storitve d.o.o.,
v kolikor tako zahteva pravilnik, do 5. delovnega dne v mesecu za pretekli mesec
izstaviti izvajalcu v dveh izvodih zahtevek za plačilo unovčenih subvencij za
študentsko prehrano,
z družbo Margento storitve d.o.o. podpisati Pogodbo o uporabi in vzdrževanju
Margento multifunkcijskih terminalov, ki jo odobri izvajalec,
posredovati jedilnike za študentska kosila v elektronski obliki za en teden naprej
in sicer do četrtka v tekočem tednu za prihodnji teden na spletno stran
www.studentska-prehrana.si.

4. člen
(pooblaščene osebe)
Pooblaščena oseba s strani izvajalca za izvajanje pogodbenih določil je Aleksandra
Rengeo.
Pooblaščena/e oseba/e s strani ponudnika za izvajanje pogodbenih določil je/so
_______________________________________________________________

5. člen
(obvestilo o spremembah)
Pogodbeni stranki se zavežeta, da bosta nasprotno stranko nemudoma obvestili o vseh
spremembah dejanskega stanja, ki bi bistveno spremenile obseg pravic in odgovornosti
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katerekoli stranke.
ponudnika.

Pisna

obvestitev

obsega

tudi

spremembo

pooblaščenih

oseb

6. člen
(aneks)
V primeru sprememb zakonodajnih aktov ali zaradi sprememb izvajanja subvencionirane
študentske prehrane ali zaradi drugih objektivnih sprememb okoliščin, pomembnih za
izvajanje te pogodbe, se lahko določila te pogodbe spremenijo ali dopolnijo z aneksom k
tej pogodbi.

7. člen
(neposredna uporaba drugih pravnih aktov)
Za izpolnjevanje medsebojnih pravic, obveznosti in odgovornosti pri izvajanju
subvencionirane študentske prehrane, ki niso urejene s to pogodbo se neposredno
uporabljajo določbe Zakona o subvencioniranju študentske prehrane, Pravilnika o
subvencioniranju študentske prehrane, Poslovnika komisije za prehrano ter ostalih pravnih
aktov, ki urejajo to področje. Ponudnik izjavlja, da je seznanjen z določbami navedenih
pravnih aktov.

8. člen
(reševanje sporov)
Morebitna nesoglasja na podlagi te pogodbe se rešujejo sporazumno, v nasprotnem
primeru pa je za reševanje sporov pristojno sodišče v Kopru.

9. člen
(končne določbe)
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih obe pogodbeni stranki
prejmeta po dva izvoda. Veljavnost te pogodbe je pogojena z veljavnostjo Pogodbe o
zagotavljanju subvencionirane študentske prehrane.

V Kopru, dne _________

Ponudnik:

Izvajalec:
Sebastjan Kokl,
Direktor ŠOUP
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