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4265 BOHINJSKO JEZERO 
 
Datum: 21. 03. 2023 
Številka: EN  BZ 2023-2 

Zadeva: POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE za izvedbo storitve priprave  »BOHINJSKEGA ZAJTRKA« 

Pozdravljeni, 
vabimo vas k predložitvi ponudbe za izvedbo storitve priprave »BOHINJSKEGA ZAJTRKA« na priloženih 

obrazcih. 

Storitev »BOHINJSKI ZAJTRK« vsebuje pripravo mesnega ali brezmesnega hladnega zajtrka za dve 

osebi, sestavljenega pretežno iz sestavin, ki imajo certifikat Bohinjsko/From Bohinj in pripravljenega v 

gostinskem obratu ponudnika ter pakiranje za razvoz v enotni embalaži naročnika in prevoz na 

območju Občine Bohinj za obdobje od  1. 4.2023 do 1 .4 .2026. 

Promocija, sprejem naročil ter določitev lokacij prevozov na območju Občine Bohinj in sam prevoz do 

končnih odjemalcev ter ostala koordinacija je v pristojnosti naročnika.  

Število predvidenih storitev priprave zajtrkov je do 300 zajtrkov/letno. Ravno tako se predvideva, da 

bo večje povpraševanje po storitvi v višji poletni sezoni in sicer junija ter avgusta. Za tveganje glede 

predvidenega števila storitev »BOHINJSKI ZAJTRK» naročnik ponudniku oziroma izvajalcu ne odgovarja.  

Vrsto enotne embalaže bo naročnik določil glede na izbrane jedilnike. 

Ponudnik je lahko le gospodarska družba ali samostojni podjetnik, ki je registriran za dejavnost 

restavracij in gostiln (SKD številka 56.101). Ponudnik lahko predloži ponudbo tudi z podizvajalci, vendar  

je pogoj, da so tudi vsi podizvajalci registrirani za dejavnost restavracij in gostiln (SKD šifra 56.101). 

Ponudbo morate predložiti najkasneje do vključno, 28.03.2023 na predloženih obrazcih po e-pošti na 
naslov bohinjsko@bohinj.si ali po pošti na naslov naročnika.  
 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31.12.2026. 
 
Merili za izbiro izvajalca:  
Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:  

1.  merilo: predlog jedilnika »BOHINJSKI ZAJTRK«. Pri tem merilu ponudnik lahko doseže največ 
50 točk.  

Upoštevati je potrebno, da »BOHINJKI ZAJTRK« pomeni zajtrk za dve odrasli osebi. Jedilnik mora biti 

sestavljen iz dveh vrst zajtrka in sicer hladnega brezmesnega ter hladnega mesnega. Vsaka vrsta zajtrka 

ima lahko več variant, vendar morajo biti sestavljene tako, da je cena za vse variante ista. V jedilniku 

morajo biti navedene vse sestavine zajtrka posamezno. Pri posamezni sestavini je potrebno navesti ali 

ima certifikat Bohinjsko/From Bohinj. V zajtrk je lahko vključena tudi pijača, kjer se ravno tako navede 

ali ima certifikat Bohinjsko/From Bohinj.  

V predlogu jedilnika mora biti naveden tudi predlog ponudnika glede predvidene embalaže, po kosih 
in predvidene sestavine embalaže (npr. karton, steklo……).  
Višje bodo ocenjeni predlogi jedilnikov, ki bodo vsebovali vsaj 60% od vseh sestavin s certifikatom 
Bohinjsko/From Bohinj.  

mailto:bohinjsko@bohinj.si


Ocenjevanje po tem merilu bo izvedel naročnik s pomočjo 3-članske komisije. Vsak posamezni član 
komisije bo samostojno ocenil posamezni jedilnik. Naročnik bo zagotovil, da članom komisije v času 
ocenjevanja ne bo poznano, kdo je avtor posamičnega jedilnika. 
Ocene vsakega posameznega jedilnika se bodo ocenjevale po naslednji formuli;  
T predlagan jedilnik = (T člana komisije 1 + T člana komisije 2 + T člana komisije 3 ) / 3 , 
Pomen;  
T člana komisije = število točk, ki jih je prejel predlagan jedilnik od posameznega člana komisije (številka 
pomeni številko s katero je označen posamezni član komisije in sicer, 1,2,3,) 
T predlagan jedilnik  = končno število točk posameznega jedilnika 

2. merilo, skupna pogodbena cena  »BOHINJSKI ZAJTRK«. Pri tem merilu ponudnik lahko doseže 
največ 50 točk. Skupna cena je povprečje obeh cen in sicer za hladni mesni in hladni brezmesni 
»BOHINJSKI ZAJTRK«  .  

Po tem merilu bo prejel ponudnik točke na podlagi formule; T ponudnika = 50 x (Cmin/Cpon).  
Pomen; Cmin = najnižja skupna ponudbena cena med vsemi prejetimi ponudbami;  Cpon = ponudnikova 
skupna cena.  
T ponudnika  = končno število točk posameznega ponudnika 

 
 
Ekonomsko najugodnejša ponudba lahko prejme skupno največ 100 točk.. Skupno število točk 
posamezne ponudbe predstavlja seštevek končnega števila točk pri obeh merilih skupaj za 
posameznega ponudnika oz. po formuli; T ponudnik   = M1 + M2. 
Ponudnik z najvišjim skupnim številom točk bo izbran za ekonomsko najugodnejšega izvajalca  
 
Obračun opravljenih del: 
Storitve se plačujejo mesečno, glede na število pripravljenih in zapakiranih zajtrkov. Ponudnik mora 
predložiti do 5- tega v mesecu poročilo o število pripravljenih in zapakiranih zajtrkov za pretekli mesec. 
Poročilo mora vsebovati koliko je bilo pripravljenih in zapakiranih mesnih ter koliko brezmesnih 
zajtrkov po dnevih. S strani naročnika potrjeno poročilo je osnova za izstavitev e-računa.  
 
Plačilo se izvede v roku 30 dni od pravilno izstavljenega e-računa. 
Možnost in način izvajanja projekta »BOHINJSKI ZAJTRK« je odvisna od ukrepov v zvezi z zajezitvijo 
epidemije Covid-19.  
Naročnik si pridržuje pravico pogajanja s ponudniki ter možnost, da ne izbire nobene ponudbe.  
V primeru, da boste izbrani, kot najugodnejši ponudnik, bomo pogodbo z vami sklenili najkasneje v 
roku 3 dni od posedovanja odločitve o izbiri.  
 
Obrazci: 

• Ponudba 
 
Lep pozdrav! 

Klemen Langus 
Direktor 

 


