Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa ravnateljica
Elizabeta Hernaus Berlec, DŠ: 95740791 (v nadaljevanju naročnik)
in
_______(v nadaljevanju izvajalec)
skleneta naslednjo

POGODBO
O STORITVI PREHRANE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku
evidenčnega naročila JN-1/2017 za storitev priprave in razdeljevanja subvencionirane šolske malice
po vnaprejšnjem naročilu, najema prostorov in proste prodaje malic za dijake in delavce šole.
Sestavni del pogodbe je ponudba izbranega ponudnika skupaj z vsemi prilogami.
Predmet pogodbe je financiran s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter prispevkov
staršev dijakov Srednje trgovske šole Ljubljana. V primeru spremembe obsega subvencioniranja
šolske prehrane, bo naročnik to dolžan upoštevati.
2. člen
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da bo izvajalec opravljal za naročnika storitev
prehrane in sicer bo pripravljal in prodajal malico dijakom oziroma udeležencem izobraževanja ter
zaposlenim pri naročniku.
Izvajalec bo prodajal živila oziroma malico osebam iz prejšnjega odstavka na podlagi potrdila o
naročenem in plačanem obroku, razvidnega iz spletne aplikacije, ki jo zagotovi izvajalec oziroma na
podlagi neposrednega plačila.
Izvajalec mora zagotoviti mesečno evidenco razdeljenih obrokov, ki jo vodi elektronsko in na svoje
stroške. Podatek o dnevno prevzetih obrokih mora sporočiti naročniku do 5. dneva v mesecu za
pretekli mesec.
Izvajalec bo v okviru storitve dnevno zagotavljal najmanj toliko dnevnih obrokov, kot jih je ponudil v
svoji ponudbi pod kriterijem M2 in v prilogi 11, mesečno pa toliko dnevnih jedilnikov, da se ne bodo
ponavljali v obdobju treh tednov. Izvajalec bo tudi dnevno nudil dodatno ponudbo po cenah iz
ponudbe, za katero je pridobil točke v okviru merila M4. Prav tako se zavezuje nuditi morebitne
druge ugodnosti in sestavine jedilnikov, za katere je pridobil točke v okviru meril M3 in M5.

II. KAKOVOST IN ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST BLAGA
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pri nabavi in pripravi hrane upošteval:
 vse predpise, ki veljajo za področje prehrane, ki je predmet te storitve,
1






ustrezne standarde za pripravo prehrane za odraščajočo mladino,
da bodo nabavljena živila ustrezala mikrobiološki neoporečnosti,
da ne bo točil ali pri pripravi hrane uporabljal alkohola, kave ali drugih poživljajočih primesi,
da nebo prodajal tobačnih izdelkov.

Izvajalec se tudi zavezuje, da bo ves čas trajanja pogodbe izpolnjeval pogoje iz točke d) Povabila k
oddaji ponudbe, za katere je k ponudbi priložil ustrezna dokazila.

III. IZVRŠEVANJE TE POGODBE – IZVAJANJE STORITVE
4. člen
Za dostavo prehrane poskrbi izvajalec sam in na svoje stroške.
5. člen
Izvajalec bo zagotavljal prodajo in razdeljevanje malice vsak delovni dan oziroma na dan pouka in
sicer od 7.00 do 14.00 ure.
6. člen
Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita za izvajanje storitve po tej pogodbi za obdobje od
1. 9. 2017 do 31. 8. 2019, z možnostjo podaljšanja.
7. člen
Za razdeljevanje malic v času odmorov med poukom bo izvajalec zagotovil delavce, ki bodo imeli
opravljen živilski pregled in izpit iz higienskega minimuma.
V času šolskih počitnic izvajalcu ni potrebno zagotavljati malice dijakom oziroma drugim
udeležencem izobraževanja.
8. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da izvajalec izključno za izvajanje storitve prehrane po tej pogodbi
uporablja poslovni prostor naročnika in sicer v kleti šolske zgradbe v izmeri 38 m2.
Naročnik zagotovi izvajalcu pravico do souporabe sanitarij v kleti in souporabo hodnikov, ki vodijo do
najetega poslovnega prostora.

IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI
9. člen
Naročnik bo opravljeno storitev prehrane izvajalcu plačeval mesečno na podlagi izstavljenega računa
ter predloženih potrdil o naročenih in plačanih obrokih iz 2. člena te pogodbe.
Izvajalec bo oblikoval cene za posamezen obrok oziroma živilo v skladu s ceno, za katero je pridobil
točke v okviru merila M4.
Račun mora biti specificiran s tem, da mora biti posebej opredeljena cena storitve in višina davka na
dodano vrednost (v kolikor ga bo potrebno plačati od predmetne storitve), ki mora biti izražen v
znesku in odstotku od vrednosti storitve ter z vključenimi vsemi popusti, stroški in drugimi dajatvami
z nabavo, prevozi prehrane ter drugimi morebitnimi stroški. Cena mora veljat kot cena fco Srednja
trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana.
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Izvajalec izstavi račun za opravljeno storitev za pretekli mesec, naročnik pa ga plača v roku 30 dni na
transakcijski račun izvajalca št.:______, odprtega pri______.
10. člen
Izvajalec se zaveže, da bo prostor, ki ga ima v uporabi, uredil na svoje stroške tako, da bodo izpolnjeni
vsi sanitarno-higienski predpisi.
Izvajalec se zaveže, da bo za uporabo poslovnega prostora, opredeljenega v 8. členu, naročniku plačal
uporabnino in zagotovil tekoče vzdrževanje prostora v uporabi.
Izvajalec bo za dnevno čiščenje prostora v uporabi ter odvoz embalaže in odpadkov poskrbel sam.
Pogodbeni stranki se dogovorita, da znaša mesečna uporabnina za uporabo prostora 1.600,00 EUR,
za kar bo naročnik izvajalcu izstavil račun.

V. ODSTOP OD POGODBE
11. člen
Naročnik mora ugovore zaradi kakovosti prehrane oziroma zaradi neizvrševanja drugih dogovorov po
tej pogodbi izvajalcu sporočiti takoj, najkasneje pa v roku 5 dni od ugotovitve napak oziroma
pomanjkljivosti.
Vsako neupoštevanje zahtev naročnika ali veljavnih predpisov je lahko razlog za razveljavitev
pogodbe. Naročnik lahko odpove to pogodbo z odpovednim rokom 30 dni. Z odpovedjo izvajanja
storitve po tej pogodbi naročnik z enakim odpovednim rokom odpove tudi uporabo poslovnega
prostora.
12. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec v primeru kršenja te pogodbe odškodninsko
odgovoren naročniku.
Morebitno povzročeno škodo, ki bi naročniku nastala zaradi kršitve izvajalca, bo ugotovila tričlanska
komisija, v katero bosta pogodbeni stranki imenovali vsaka po enega člana, tretjega pa bosta določili
sporazumno.
13. člen
V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v
Ljubljani.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun najemodajalca naročniku oz. pri njem zaposlenim
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro najemodajalca, obljubil, ponudil ali dal kakšno
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična.
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Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega
domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
15. člen
Pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
16. člen
Pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

Ljubljana, ________________

Izvajalec

Naročnik
Srednja trgovska šola Ljubljana
Elizabeta Hernaus Berlec
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