
Priloga št. 1 

Na podlagi povabila k oddaji ponudbe št. 430-1/2022/1 z dne 28. 6. 2022 vam posredujemo 
naslednjo  
 

Ponudbo za pripravo in dostavo subvencionirane dijaške prehrane 
 
Naročnik: Srednja trgovska šola Ljubljana, Poljanska cesta 28a, 1000 Ljubljana 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

Naziv ponudnika  
 

Naslov in sedež ponudnika  
 

Zakoniti zastopniki 
 

 
 

Kontaktna oseba  

Telefon  

Fax  

E-mail (elektronska pošta)  

Transakcijski račun podjetja  

Matična številka podjetja  

ID za DDV  

Zavezanec za DDV  

 
 
IZJAVA PONUDNIKA 
Izjavljamo, da sprejemamo plačilne pogoje iz povabila k oddaji ponudbe in sicer v roku 30 dni 
od prevzema blaga in izdaje računa. 
 
Izjavljamo, da sprejemamo tudi druge pogoje iz povabila k oddaji ponudbe. 
 
Naročilo se bo izvajalo od 1. 9. 2022 do 24. 6. 2025. V primeru, če pristojno ministrstvo ukine 
subvencijo, bo šola odstopila od tistega dela pogodbe, ki ureja subvencionirano prehrano za 
dijake, in sicer z dnem ukinitve subvencije. 
 
Ponudbo bomo šteli za sprejeto, če do roka veljave ponudbe prejmemo vašo pogodbo. 
 
 
 Datum: Podpis: 
 
 _________________ __________________________ 
 



Priloga št. 2 

IZJAVA PONUDNIKA  
O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH SPECIFIKACIJ  

 
 
PONUDNIK: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Spodaj podpisani ponudnik za javno naročilo »Subvencionirana šolska prehrana za 3 leta« 
 

i z j a v l j a m o,  

 
 
• da bomo pri pripravi šolske malice upoštevali Smernice zdravega prehranjevanja v 

vzgojno-izobraževalnih ustanovah (NIJZ), Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v 
VIZ ustanovah (Ministrstvo za zdravje in Zavod RS za šolstvo, 2008), Priročnik z merili 
kakovosti za živila v VIZ zavodih (Ministrstvo za zdravje, 2008) 

• da bomo pripravljali šolsko malico tako, da bodo izpolnjeni vsi sanitarno-higienski predpisi, 
skladno z načeli sistema HACCP in tako, da bo hrana pri tem ohrani hranilno in kulinarično 
vrednost; 

• da temperatura hrane, ki se servira hladna ne bo narastla nad 8 ˚C, temperatura hrane, ki 
se servira topla, pa ne bo padla pod 60 ˚C; 

• da bo delež ekoloških živil znašal glede na število vseh artiklov živil ali celotne predvidene 
količine živil najmanj 15 %; 

• da bo delež živil iz shem kakovosti znašal glede na celotno predvideno količino živil, 
izraženo v kilogramih, najmanj 20 %; 

• da bodo živila, ki jih bomo uporabili pri izvajanju gostinskih storitev, bila izbrana glede na 
letni čas; 

• da bomo odpadke, ki nastajajo pri izvajanju gostinskih storitev, zbirali ločeno, v skladu s 
predpisi, ki urejajo ločeno zbiranje odpadkov. 

 
 

 
 Datum: Podpis: 
 
 _________________ __________________________ 
 



Priloga št. 3 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih 
poslov v skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 
list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20 in 3/22 – ZDeb) kot zakoniti zastopnik ponudnika 
podajam naslednjo 
 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika 

Ime in priimek fizične osebe  

Naslov stalnega prebivališča  

Delež lastništva  

 
Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika in podatki o družbah, za katere se po 
določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 

Naziv pravne osebe  

Sedež pravne osebe  

Vrsta povezave/delež lastništva  
 

Matična številka   

Identifikacijska št. za DDV  

 
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel: 

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je 
udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne 
osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe; 

• vsako fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej 
podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali 
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju. 

 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih 
oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru 
lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil 
o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 
 
 
 Datum: Podpis: 
 
 _________________ __________________________ 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2765
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014


Priloga št. 4 

PONUDNIK: 
 
___________________________________________________________________________ 
 

na podlagi zahteve iz vabila k oddaji ponudbe št. 430-1/2022/1 z dne 28. 6. 2022 podajamo 

 

I Z J A V O 
in z njo izjavljamo 

• da smo registrirani za opravljanje dejavnosti za dobave, ki so predmet naročila, 
• da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo 

kaznovan za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri 
volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, 
dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za 
nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

• da ponudnik kot pravna oseba in tudi ne njegov zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo 
kaznovan za kaznivo dejanje pranja denarja,  

• da zoper našo družbo (podjetje ipd.) ni začet oziroma ne teče postopek prisilne poravnave, 
stečaja ali likvidacije, 

• da ima naša družba (podjetje ipd.) poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve, 
• da ima naša družba (podjetje ipd.) veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet naročila, 
• da naša družba (podjetje ipd.) in tudi ne noben strokovni delavec, ki bo sodeloval pri izvajanju 

javnega naročila, ni bil s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem, 

• da naša družba (podjetje ipd.) in tudi nobeden naš strokovni delavec, ki bo sodeloval pri 
izvedbi javnega naročila, ni storila ali storil velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 
 
Izjavljamo, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca(ravnateljico) 
naročnika da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih 
evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega 
zastopnika g./ga. ______________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje za 
ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 Datum: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
 
 _________________ __________________________ 
 


	I Z J A V O

