Številka: 13/2018-2
Datum: 7. 12. 2018
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Aškerčeva cesta 2, 1000 Ljubljana na podlagi 52.
člena v povezavi s 57. in 65. členom Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018) ter 19. člena Uredbe o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
31/2018) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

1. Opis predmeta neposredne pogodbe: namestitev samopostrežnih avtomatov s prigrizki,
hladnimi brezalkoholnimi pijačami in toplimi napitki ter za pripravo toplih sendvičev v
prostorih fakultete na Aškerčevi cesti 2, Zavetiški ulici 5 in Tobačni ulici 5 v Ljubljani.
Pogodba se bo sklenila za obdobje treh let. Število potencialnih kupcev: 7.000 študentov,
680 zaposlenih in 2.000 ostalih obiskovalcev letno.
Število in vrsta avtomatov po lokacijah:
lokacija

vrsta avtomata

število avtomatov

Aškerčeva 2

topli napitki

4

Aškerčeva 2

hladne brezalkoholne pijače in prigrizki

2

Aškerčeva 2

za pripravo toplih sendvičev

1

Zavetiška 5

topli napitki

1

Zavetiška 5

hladne brezalkoholne pijače in prigrizki

1

Tobačna 5

topli napitki z avtomatom za ohlajeno vodo

1

2. Rok za prejem ponudb: 3. 1. 2019 do 9. ure. Ponudbe, prejete pozneje, pri izboru ne
bodo upoštevane.
3. Oblika ponudbe: podpisana in žigosana ponudba se predloži v .pdf formatu po
elektronski pošti na naslov jasmin.marjetic@ff.uni-lj.si.

4. Obvezne sestavine ponudbe: ponudba mora vsebovati vsaj navedbo ponudnika (firma,
poslovni naslov, podatki podpisnika), ceno, ki jo je ponudnik pripravljen plačati za pravico
namestitve posameznega avtomata na mesec brez DDV in z 22% DDV, veljavnost
ponudbe, ki mora biti vsaj do 15. 1. 2019, in izjavo o izpolnjevanju pogojev za
sodelovanje. Ponudba se lahko odda po sklopih, in sicer za sklop 1 – avtomati za
prigrizke, hladne brezalkoholne pijače in tople napitke ter za sklop 2 – avtomat za
pripravo toplih sendvičev. Vzorec ponudbe je objavljen skupaj s to namero.
5. Najnižja cena: cena za pravico namestitve posameznega avtomata na mesec ne sme
biti nižja od 250,00 EUR brez DDV oziroma 305,00 EUR z 22% DDV. Ponudbe, ki bodo
pripravljene v nasprotju s tem, pri izboru ne bodo upoštevane.
6. Drugi pogoji za sodelovanje:
a) Avtomati s toplimi napitki morajo ponujati vsaj: kavo, kavo z mlekom, kapučino,
belo kavo, čaj, kakav in brezkofeinsko kavo.
b) Avtomati s hladnimi pijačami in prigrizki morajo ponujati vsaj: vodo brez okusa,
mineralno vodo, sadne sokove različnih okusov, sadne ploščice in oreške.
c) Ponudnik mora zagotoviti, da bo vsaj 50% izdelkov v vsakem avtomatu ustrezalo
smernicam Zveze potrošnikov Slovenije iz projekta Študent – veš, kaj ješ?
(smernice so dostopne na naslednji povezavi, objavljene pa so tudi skupaj s to
namero: https://www.zps.si/images/stories/VesKajJes/fakultete30082016.pdf).
d) Ponudnik mora zagotoviti, da bodo izdelki izpolnjevali zahteve predpisov o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.
e) Ponudnik mora avtomate redno čistiti, dezinficirati in vzdrževati, jih oskrbovati z
izdelki in nadzirati rok njihovega trajanja.
f) Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi
tretji osebi nastala zaradi uporabe avtomata. Tretja oseba je vsakdo, ki ni
ponudnik ali njegova zavarovalnica.
7. Merilo za izbor in sklenitev pogodbe: pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki bo
predložil popolno ponudbo in ponudil najvišjo skupno ceno za namestitev avtomatov.
Pred sklenitvijo pogodbe bo komisija s ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, opravila
pogajanja o ceni. Protokol pogajanj bo določen naknadno, upoštevaje načela javnosti,
preglednosti in enakega obravnavanja. O izboru bodo vsi ponudniki, ki so oddali
ponudbo, obveščeni po elektronski pošti.
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8. Morebitna vprašanja lahko naslovite na vodjo tehnično-gospodarske službe, gospoda
Jasmina Mustafić Marjetiča (jasmin.marjetic@ff.uni-lj.si).
red. prof. dr. Roman Kuhar
dekan

Objavljeno:
-

na spletni strani http://www.ff.uni-lj.si/ od 7. 12. 2018 do 3. 1. 2019.
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