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1

PODATKI O NAJEMODAJALCU

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije št. 4, 3000 Celje
Izpostava: Dunajska 7, 1000 Ljubljana
Identifikacijska številka za DDV: SI92473717
Matična številka: 5814251000
Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d.
družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Celju, številka registrskega vpisa: 1/06158/00

Stran 1 od 14

DARS d.d. – razpisna dokumentacija

2

PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Predmet javnega zbiranja ponudb je oddaja prostora za postavitev samopostrežnih avtomatov za
distribucijo toplih in hladnih napitkov ter prigrizkov v poslovnih prostorih v lasti DARS d.d. Prostor se
oddaje po sklopih glede na lokacijo objekta. Število sklopov je 6. Ponudnik lahko poda ponudbo za
enega ali za več sklopov.
2.1 Seznam lokacij prostorov in število samopostrežnih avtomatov po sklopih

Sklop

Regije

Lokacija avtomatov

1

Prekmurje

2

Štajerska

ACB Murska Sobota
CP Dragotinci
ACB Maribor
ACB Slovenske Konjice
ACB Vransko
Izpostava Ptuj
CUT Tepanje

3

4

Osrednja

Primorska

5

Dolenjska

6

Gorenjska

napitki

ACB Ljubljana
ACB Postojna
KCC Postojna
Izpostava Logatec
RNC Ljubljana
CP Kompolje
ACB Kozina
Izpostava Vipava
CUT OBREŽJE
CUT FRNETIČI
ACB Novo mesto
Izpostava Dob
Izpostava Drnovo
ACB Hrušica
Izpostava Podtabor
CP Hrušica

SKUPAJ

Prigrizki
+
kombinirani

2
1
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
2
2
1

1
1
1

/

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25

1
1
2
/
1
1

1
1
1
1
1
1
21

/

Najemodajalec pridružuje pravico spremembe števila avtomatov glede na izkazane potrebe
najemodajalca.

3

IZHODIŠČNA CENA IN POGOJI ODDAJE
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3.1 Izhodiščna cena
Izhodiščna cena najema je 8,00 EUR za postavljen samopostrežni avtomat. DDV je že vključen v
izhodiščno ceno.
4.1 Pogoji oddaje
Ponudnik mora podati pismeno izjavo, da distribuirana živila in embalaža iz samopostrežnih avtomatov
za distribucijo hladnih in toplih napitkov oz. prehrambnih izdelkov ustrezajo zahtevam pozitivne
zakonodaje o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili in ustrezajo
standardom, predpisanim na tem področju.

Ponujeno ceno, ki ne sme biti nižja od objavljene izhodiščne cene najema mora vsebovati vse elemente
za postavitev avtomata (postavitev, odstranitev itd.)
Ponudnik mora izvajati redno oskrbo z živili, nadzor nad roki trajanja živil ter čiščenje, dezinfekcijo in
servisiranje avtomatov in zagotavljamo ustrezne higienske pogoje avtomatov. Oskrbniki
samopostrežnih avtomatov so za to delo primerno usposobljeni.
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VZOREC POGODBE

NAJEMODAJALEC: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Celje, Ulica XIV. divizije št. 4,
ki jo zastopa Uprava;
Identifikacijska številka za DDV: SI92473717
Matična številka: 5814251
Transakcijski račun številka: SI56 0510 0800 0069 735 pri ABANKI d.d.
in
NAJEMOJEMALEC: …………………………………………………………………………………………………………………….,
ki ga zastopa …………………………………………………………………………………………
Identifikacijska številka za DDV: ………………………………..
Matična številka: …………………………………..
Transakcijski račun številka: ……………………………………………………………….pri …………………………………………….
skleneta naslednjo

POGODBO
O POSTAVITVI AVTOMATOV ZA SAMOPOSTREŽNO PRODAJO TOPLIH NAPITKOV IN
KOSOVNIH ARTIKLOV
I.

PREDMET POGODBE
1. člen

S to pogodbo najemodajalec dovoljuje najemojemalcu, da v poslovnih prostorih DARS d.d. postavi in
priključi na električno in po potrebi ter možnosti tudi na vodovodno omrežje samopostrežne prodajne
avtomate za prodajo toplih napitkov in drugih kosovnih artiklov.
Kosovni artikli po tej pogodbi so: razni prigrizki, sladkarije, sendviči, brezalkoholni hladni napitki, žvečilni
gumi in podobno (v nadaljevanju artikli).
2. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo najemojemalec najemodajalca oskrboval s toplimi napitki,
kosovnimi artikli in potrebno embalažo za konzumiranje napitkov.
Oskrbovanje - polnjenje avtomatov opravlja najemojemalec oz. pooblaščena oseba najemojemalca,
redno glede na porabo, ob izredni porabi, pa tudi na poziv najemodajalca.
3. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bodo dobavljeni topli napitki in kosovni artikli kvalitetni ter neoporečni v
skladu s sanitarno higienskimi predpisi. Naročnik ima pravico, da sam preveri ustreznost toplih napitkov
ter kosovnih artiklov in o ugotovitvah seznani najemojemalca/proizvajalca.
4. člen
Če dobavitelj organizira akcijsko prodajo toplih napitkov oz. artiklov, mora o tem predhodno obvestiti
naročnika in navesti akcijsko ceno blaga, ter ustrezno opremiti samopostrežne avtomate, ki so predmet
te pogodbe.
5. člen
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Za posamezen samopostrežni avtomat, ki je postavljen v poslovnih prostorih v lasti DARS d.d. bo
najemojemalec naročniku mesečno plačeval______________EUR brez DDV.
V ta namen bo naročnik dobavitelju do vsakega 15-tega v mesecu izstavil račun za tekoči mesec, v
katerem bodo obračunani vsi avtomati tega dobavitelja.
6. člen
Cena vsaj ene vrste osnovnega toplega napitka čaja in kave (z in brez dodatka mleka in sladkorja), ki jih
bo nudil posamezni samopostrežni avtomate je lahko največ ___________ EUR po kosu z DDV.
Cene ostalih toplih napitkov in kosovnih artiklov se obračunavajo po veljavnem ceniku dobavitelja, ki je
sestavni del te pogodbe.
Najemojemalec lahko spremeni ceno osnovnega toplega napitka iz prvega odstavka tega člena, med
trajanjem te pogodbe, samo v primeru pridobitve predhodnega pisnega soglasja naročnika V primeru
spremembe cene skleneta pogodbeni stranki aneks k pogodbi in najemojemalec lahko novo
dogovorjeno ceno za osnovni napitek zaračuna po preteku 30 dni od sklenitve aneksa k pogodbi.

II.

VZDRŽEVALNI POGOJI
7. člen

Najemojemalec zagotavlja, da so avtomati za samopostrežno točenje toplih in hladnih napitkov ter
drugi samopostrežni avtomati za ostale artikle izdelani in predani v uporabo v skladu z Zakonom o
splošni varnosti proizvodov (ZSVP-1) in izpolnjujejo določila ostalih podzakonskih aktov, ki urejajo
varnost potrošnika na področju uporabe proizvodov in na sanitarno-higienskem področju.
(priložene izjave)

8. člen
Najemojemalec se obvezuje, da bodo samopostrežni avtomati, ki so predmet te pogodbe, delovali
brezhibno, da jih bo redno vzdrževal in jih v primeru okvare na svoje stroške popravil v roku najkasneje
24 ur od prijave napake.
10. člen
Najemodajalec se obvezuje, da bo dobavitelju sporočil okvaro ali neuporabnost samopostrežnega
avtomata.
11. člen
Najemodajalec se obvezuje uporabljati samopostrežne avtomate kot dober gospodar, v skladu z
njihovim namenom.

III.

FINANČNI POGOJI
12. člen

Stroški obratovanja avtomata (energija, voda in odpadki) bremenijo najemodajalca v kolikor se v času
trajanja ne dogovorijo drugače in se z dogovorom strinjata obe pogodbeni stranki, s sklenitvijo aneksa k
tej pogodbi.
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13. člen
Najemojemalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti po izdanem računu za samopostrežne avtomate v
poslovnih prostorih v lasti DARS d.d. iz 5. člena te pogodbe poravnal najkasneje v roku 30 (trideset dni)
od dneva izstavitve računa.
V kolikor dobavitelj ne bo pravočasno poravnal svojih obveznosti, mu lahko naročnik zaračuna zamudne
obresti.

IV.

KONTAKTNE OSEBE
14. člen

Kontaktna oseba po pogodbi s strani naročnika je Nevenka Igerc Mesarič, tel. 01/300 99 72 e-mail:
nevenka.igerc@dars.si .
Predstavnik oz. kontaktna oseba dobavitelja je …………………………………………………………….………..……………,
tel. …………………………………………………………………………….., e-mail: ………………………………………………………….

V.

OBVEZNOSTI NAJEMOJEMALCA IN NAJEMODAJALCA
15. člen

Najemojemalec se obvezuje:
a. dobaviti blago po tej pogodbi kot dober strokovnjak ob upoštevanju najemodajalčevih pogojev in
zahtev,
b. dobaviti blago po tej pogodbi gospodarno in ekonomično v okviru določil te pogodbe in
morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama in v korist naročnika,
c. pridobljene podatke, do katerih pride v teku izvajanja pogodbe, varovati kot poslovno tajnost
naročnika in morebitnih njegovih partnerjev, za kar se zaveže podpisati tudi posebno izjavo o
zaupnosti.
16. člen
Najemojemalec se obvezuje:
a. sodelovati z dobaviteljem z namenom, da bodo pogodbene obveznosti izvedene pravočasno,
ter v celoti,
b. tekoče obveščati najemojemalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z izvajanjem
pogodbenih obveznosti.

VI.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
17. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta da:
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ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;
ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi
povezani pravni ali fizični osebi;
ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje ponudnika ali naročnika pri poslovanju po
predpisih o javnem naročanju;
ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku ali
zastopniku ali posredniku.
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbena stranka in se ugotavlja pred stvarno in krajevno
pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.

VII. TRAJANJE POGODBE
18. člen
Pogodba se sklene za določen čas in sicer za 3 leta od podpisa pogodbe. Pogodbo je mogoče podaljšati
za določen čas, če bo to še v interesu naročnika.
19. člen
Pogodbo lahko odpovesta obe pogodbeni stranki brez navedbe razloga in sicer s 3 mesečnim
odpovednim rokom.
20. člen
Najemojemalec se obvezuje, da bo v primeru prenehanja veljavnosti pogodbe, najkasneje v roku 14 dni
po izteku pogodbe odstranil samopostrežne avtomate iz poslovnih prostorov, ki so v lasti
najemodajalca.

VIII. REŠEVANJE SPOROV
21. člen
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Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali
rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti na sporazumen način, lahko vsaka
pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

IX.

OSTALE DOLOČBE
22. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da sta sestavni del te pogodbe veljavni cenik toplih napitkov in ostalih
artiklov seznam lokacij ter aparatov ter izjava o zaupnosti, ki jo podpiše najemojemalec.
23. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva
izvoda in je veljavno sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.

Podpisano dne: _______________

Podpisano dne: ________________

NAJEMOJEMALEC:

NAJEMODAJALEC:
DARS d.d.
UPRAVA
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NAVODILO PONUDNIKOM

5.1 Priprava ponudbe
Ponudba mora vsebovati:
- Izpolnjen in potrjen obrazec »Ponudba in izjava ponudnika«,
- Izjavo o ustreznosti živil in embalaže z zahtevam pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili- Izjava števila 1A,
- Izjava o ustreznosti prodajnih avtomatov - Izjava števila 2A,
- Izjava o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov - Izjava števila 2B,
- Izjava o zdravstveni ustreznosti izdelkov - Izjava števila 2C,
- Potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
- Potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih pravna oseba ni imela blokiranega TRR in
- Ponudnik mora priložiti k ponudbi predstavitveni material ponujenih artiklov in cenikov.

Ponudnik lahko ponudbo pošlje po pošti ali jo osebno odda v glavni pisarni na spodnjem naslovu.
Ponudnik mora ponudbo v zaprti ovojnici nasloviti na naslednji način:

DARS d.d., izpostava Ljubljana,
Dunajska cesta 7
1000 Ljubljana
»Odprodaja osnovnih sredstev - ne odpiraj«.

V levem zgornjem kotu ovojnice je potrebno označiti naziv in naslov ponudnika.
6.1 Pravočasnost ponudbe - rok
Ponudbe morajo prispeti na navedeni naslov najkasneje do 20.04.2018 v pisni obliki. Prepozno prispele
in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo
neodprte vrnjene ponudnikom. Če na ponudbi ne bo naslova, bo ponudba komisijsko uničena.
7.1 Dodatne informacije o osnovnih sredstvih in ogledi
Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke in
informacije, za ogled predmetnih prostorov dobijo ponudniki pri kontaktni osebi ga. Nevenka Igerc
Mesarič, tel.št.: +386 4 58 12 931 , elektronska pošta: nevenka.igerc@dars.si.
8.1 Ponudbena cena
Ponudniki morajo zaokrožiti ponujene cene na dve decimalni mesti (cente xx,xx EUR). Ponujene cene
morajo biti z DDV.
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9.1 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb ni javno. Prepozno prispele in nepopolne ponudbe pri izbiri ne bodo upoštevane.
Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je cena. Prodajna pogodba bo sklenjena s tistim ponudnikom, ki
bo ponudil najvišjo ceno nad izhodiščno ceno. V primeru, da bi več ponudnikov ponudilo enako najvišjo
ceno nad izhodiščno ceno za vsak posamezen sklop, bo strokovna komisija pozvala vse enako uspešne
ponudnike, naj pisno in v določenem roku ponudijo višjo ceno od že ponujene. V primeru ponovno
prejetih enakovrednih ponudb, bo najugodnejši ponudnik izbran z žrebom.
O izboru ponudb bodo vsi ponudniki pisno obveščeni.
10.1

Podpis pogodbe

Če izbrani ponudnik v roku 8 dni od pisnega poziva za podpis pogodbe, iz razlogov na njegovi strani, lete ne bo podpisal, bo DARS d.d. k podpisu pogodbe pozval drugega najuspešnejšega ponudnika. Če tudi
ta v roku 8 dni od pisnega poziva, iz razlogov na njegovi strani, ne bo podpisal pogodbe, bo DARS d.d. k
podpisu pogodbe pozval naslednjega najuspešnejšega ponudnika itd..
Predstavnik oz. pooblaščena oseba prodajalca za podpis in izvajanje prodajne pogodbe je Bojan Banfi,
direktor področja Upravljanja. Za informacije v zvezi s potekom postopka se lahko obrnete na Nevenka
Igerc Mesarič, tel. +386 4 58 12 931.
Najemodajalec DARS d.d. lahko začeti postopek oddaje prostorov do sklenitve pravnega posla
kadarkoli ustavi.
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PONUDBA IN IZJAVA PONUDNIKA

PONUDNIK
Naziv ponudnika:

___________________________________________________________

Zastopnik (pravna oseba)

________________________, tel. št. (obvezno): ____________________

Naslov:

___________________________________________________________

Elektronska pošta:

___________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA (pravna oseba): _______________________________________
DAVČNA številka / ID št. za DDV:

___________________________________

PONUDBA
(Obvezno izpolnite vsa polja)
št. sklopa

PONUJENA CENA v EUR
(zaokrožiti na dve decimalni mesti)

IZJAVA
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili te razpisne dokumentacije
in se strinjamo z njeno vsebino.

V ______________, dne ______________

PONUDNIK: ___________________
(žig in podpis)
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OSTALE IZJAVE PONUDNIKA

IZJAVA ŠTEVILKA - 1A

Naziv in naslov ponudnika:

Izjava o ustreznosti živil in embalaže z zahtevam pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
Izjavljamo, da distribuirana živila in embalaža iz samopostrežnih avtomatov za distribucijo hladnih in toplih
napitkov oz. prehrambnih izdelkov ustreza zahtevam pozitivne zakonodaje o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili,

V ______________, dne ______________

PONUDNIK: ___________________
(žig in podpis)
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IZJAVA ŠTEVILKA - 2A

Naziv in naslov ponudnika:

Izjava o ustreznosti prodajnih avtomatov

Na podlagi izjav in pripadajočih dokazil proizvajalcev izjavljamo, da samopostrežni avtomati za distribucijo
toplih in hladnih napitkov oziroma prehrambnih izdelkov ustrezajo zahtevam Zakona o zdravstveni
ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. l. RS, št. 52/00 in št. 42/02) ter
podzakonskih aktov, standardov in druge regulative.

V ______________, dne ______________

PONUDNIK: ___________________
(žig in podpis)

Stran 13 od 15

DARS d.d. – razpisna dokumentacija

IZJAVA ŠTEVILKA – 2B

Izjava o vzdrževanju higiene prodajnih avtomatov

Izjavljamo, da v okviru uvedenih in certificiranih sistemov vodenja kakovosti, zagotavljanja varnosti živil in
ravnanja z okoljem, z izvajanjem potrebnih prerekvizitnih programov v delovnih potekih procesa oskrbe
samopostrežnih prodajnih avtomatov zagotavljamo ustrezne higienske pogoje le-teh.

V ______________, dne ______________

PONUDNIK: ___________________
(žig in podpis)

Stran 14 od 15

DARS d.d. – razpisna dokumentacija

IZJAVA ŠTEVILKA – 2C

Izjava o zdravstveni ustreznosti izdelkov

Izjavljamo, da:
1.

Distribuirana živila in prodajna embalaža za enkratno uporabo ustrezajo zahtevam Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. L. RS, št. 52/00) ter
zahtevam ustreznih podzakonskih aktov.

2.

V okviru sistema notranjega nadzora na načelih HACCP izvajamo vseh fazah prometa z živili in prodajno
embalažo za enkratno uporabo predpisane postopke za zagotavljanje higiene in varnosti izdelkov.

3.

Hranimo izjave proizvajalcev, oziroma dobaviteljev, ki so podlaga tej izjavi.

V ______________, dne ______________

PONUDNIK: ___________________
(žig in podpis)

Stran 15 od 15

