
 
 

Datum: 24. 06. 2021 

Oznaka javnega naročila: 430-1/2021/1 

 

Naziv javnega naročila:    Izbira dobavitelja za pripravo in razdeljevanje toplih obrokov  

                                     za dijake 

 

  

Na podlagi 21. in 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 

naslednji, v nadaljevanju ZJN-3) vam pošiljamo  

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDB JAVNEGA NAROČILA 

»Izbira dobavitelja za pripravo in razdeljevanje toplih obrokov za dijake« 

PREDMET NAROČILA 

 

Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj (v nadaljevanju naročnik) za 

cca 500 dijakov išče ponudnika za pripravo in razdeljevanje toplih obrokov. Razdeljevanje 

obrokov poteka na sedežu naročnika. 

Obdobje veljavnosti pogodbe je od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2023.  

 

Ponudniki morajo upoštevajo področne predpise, zlasti pa Zakon o šolski prehrani (Uradni 

list RS, št. 3/13, 46/14 in 46/16 – ZOFVI-K, v nadaljevanju ZŠolPre-1) in druge 

podzakonske predpise. V primeru spremembe obsega subvencioniranja šolske prehrane, 

bo naročnik to dolžan upoštevati. 

 

VRSTA POSTOPKA 

 

V seznamu storitev in kod CPV se storitev dobave šolskih obrokov nahaja pod številko 

"55523100-3 Storitve dobave šolskih obrokov", ki je Priloga XIV Direktive 2014/24/EU. 

Omenjene storitve sodijo v skupino t.i. socialnih in drugih posebnih storitev, za katere ZJN-

3 določa v 21. členu, da se upoštevajo določila ZJN-3 na splošnem področju, kadar znaša 

ocenjena vrednost 750.000,00 EUR ali več (v nadaljevanju mejna vrednost). Ker je 

ocenjena vrednost predmetnega javnega naročila nižja od mejne vrednosti, se izvede t.i. 

evidenčni postopek.  

 

VPRAŠANJA PONUDNIKA 

 

Vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom ponudniki pošljejo na elektronski naslov 

mirjam.bizjak@gfp.si ali tajnistvo@gfp.si, najkasneje 30. 06. 2021, do 11.00 ure. 

Naročnik bo odgovoril v najkrajšem možnem času preko elektronske pošte.  

 

 

ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDBE 

 

Ponudniki ponudbo z ustrezno dokumentacijo oddajo po pošti na naslov naročnika: 

Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva cesta 65, 4000 Kranj. Ponudnike 

opozarjamo, da bo naročnik obravnaval ponudbe, ki bodo prispele do naročnika 

do vključno 02. 07. 2021. 

 

Ovojnica ponudnika mora biti nujno označena z naslednjimi podatki:  

1. Podatki o ponudniku (naziv, naslov, kraj)  

 

 

mailto:mirjam.bizjak@gfp.si


 
 

2. Podatki o naročniku (naziv, naslov, kraj) 
3. "Ne odpiraj - Javno naročilo šolska prehrana - Ponudba".  

 

 

Ponudba, ki ne bo pravilno označena, bo zaprta vrnjena pošiljatelju. 

 

Ponudbe, ki bodo k naročniku prispele po datumu, določenem v tem povabilu, bodo še 

zaprte vrnjene ponudniku.  

 

ODPIRANJE PONUDB IN ODLOČITEV NAROČNIKA 

 

Naročnik bo pravočasno prejete ponudbe s pravilno označbo ovojnic odprl dne 

05. 07. 2021. Odpiranje ponudb ne bo javno.  

 

Ponudniki bodo morebitne pozive za dopolnitev prejeli dne 06. 07. 2021  po elektronski 

pošti na elektronski naslov, ki ga bodo v ta namen navedli v ponudbi. Rok za dopolnitev 

ali dodatno pojasnilo bo 09. 07. 2021.  

 

12. 07. 2021 bo naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in o tem obvestil 

ponudnike po elektronski pošti, ki jo bodo navedli v ta namen. 

 

 

 

 

 

 

Mirjana Bizjak, ravnateljica 
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