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I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 

1. OSNOVNI PODATKI O NAROČNIKU: 
 
 

Podatki o naročniku: 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Predmet: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAROČNIK: 

 

 

ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA: 

KONTAKTNA OSEBA: 

E-NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

SPLETNA STRAN NAROČNIKA: 

 

GRM NOVO MESTO – CENTER 

BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Sevno 13, 8000 

Novo mesto 

Tone Hrovat, direktor 

Milena Bartelj 

Milena.bartelj@guest.arnes.si 

http://www.jr.grm-nm.si). 

ROK ZA PREJEM PONUDB: 

JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 

ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ: 

31.05.2017 do 8h 

31.05.2017 ob 9h 

do 22.05.2017 do 12h 

 

PRIČETEK IZVAJANJA DOBAV: 

 

ROK ZA IZVEDBO (trajanje JN) 

Takoj po podpisu pogodbe z izbranim 

dobaviteljem 

2 leti od podpisa pogodbe 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 

VRSTA POSTOPKA: 
RAZDELITEV NA SKLOPE: 

VARIANTNE PONUDBE: 
VELJAVNOST PONUDBE: 

Sukcesivna dobava živil 
 
40. člen ZJN-3 (odprt postopek) 
DA 
NE 

90 dni 

mailto:Milena.bartelj@guest.arnes.si
http://www.jr.grm-nm.si/
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Finančna zavarovanja: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merila za izbor: 
 

Merilo za izbor: Najnižja cena + tehnične specifikacije 

 
 
Ocenjena vrednost: 

Ocenjena vrednost posla za obdobje 2 let: 650.000,00€ brez DDV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZAHTEVE              vrsta zavarovanja                  znesek                              veljavnost 
 
Za resnost ponudbe:  DA        2% ocenjene vrednosti posla   čas trajanja pog.
  
Za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti:   DA        2% ocenjene vrednosti posla   čas trajanja pog.
  
Za odpravo napak v času  
garancije:   DA         2% ocenjene vrednosti posla   čas trajanja pog.

   / 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
 

1.1. PODATKI O NAROČNIKU IN PREDMET NAROČILA 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik GRM 

NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, vabi vse zainteresirane 

ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije za javno naročilo SUKCESIVNA 

DOBAVA ŽIVIL (v nadaljevanju: javno naročilo). 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek JN004-2017. Naročilo je razdeljeno na 

sklope. 

Kontaktna oseba naročnika je: 

Milena Bartelj, mag. medk. manag. 

Tel.: 07 39 34 713 

Mail: milena.bartelj@guest.arnes.si 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primer tehničnih težav v zvezi s pridobitvijo oz. uporabo 
dokumentacije v zvezi z javnim razpisom. Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in 
vprašanja lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. 

 

1.2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je »SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL« kot je navedeno v obrazcu ponudbenega 

predračuna, ki je sestavni del dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Količine v ponudbenem 

predračunu so okvirne in upoštevane za dobo 2 let. Ocenjena vrednost javnega naročila za dobo 2 let 

znaša 650.000,00€ brez DDV. 

Javno naročilo je razdeljeno na sklope.  

1.SKLOP:  MESO IN MESNI IZDELKI (razen perutnine) 

2 SKLOP: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINE 

3 SKLOP: SVEŽE RIBE  

4 SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE IN MEHKUŽCI 

5 SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

6 SKLOP: KRUH, PEKOVSKO PECIVO  

7 SKLOP: TESTENINE IN RIŽ 

8 SKLOP: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI 

9 SKLOP: SADJE 

mailto:milena.bartelj@guest.arnes.si
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10 SKLOP: ZELENJAVA 

11 SKLOP: ZAMRZNJENA  ZELENJAVA 

12 SKLOP: ZAMRZNJENE/V SLANICI GOBE IN SADJE 

13 SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI 

14 SKLOP: OLJA 

15 SKLOP: JAJCA 

16 SKLOP: ALKOHOLNE PIJAČE 

17 SKLOP: PIVO 

18 SKLOP: BREZALKOHOLNE PIJAČE 

19 SKLOP: SIRI IN MLEČNI IZDELKI KRAVJE IN KOZJE MLEKO 

20 SKLOP: EKO SADJE IN ZELENJAVA 

21 SKLOP: ZAČIMBE IN OSTALA ŽIVILA  

22 SKLOP: SIRUP/NEKTAR 

23 SKLOP: ZAMRZNJENA ŽIVILA 

 

1.3. ROK IN KRAJ DOBAVE 
 

Naročeno blago je potrebno dostavljati na naslove:  

 GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto,  

 SŠGT, Ulica talcev 3a, Novo mesto in  

 Hiša kulinarike, Glavni trg 32, Novo mesto. 

Dobave: 

Dnevno -  med 6 in 8 uro na vse lokacije za sklope 1,2,5,6,9,10 

2* na teden – med 6 in 8 uro na vse lokacije ali po dogovoru in potrebi za sklope, 
3,4,7,8,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.  

 

Izbrani ponudnik bo dobavljal blago v obdobju dveh let od podpisa pogodbe, sukcesivno glede 

na sprotne potrebe naročnika. Izjemoma je dobava lahko ob drugih urah in manj ali bolj pogosto 

vendar izključno ob pisnem dogovoru med naročnikom in dobaviteljem. V nobenem primeru ni 

dovoljeno puščanje živil pred objektom šole ali prostorom za shranjevanje. Vsaka dobava mora biti 

prevzeta in dobavnica podpisana s strani naročnika. 
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1.4. PODATKI O PONUDNIKIH 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo o JN ter izpolnjevati vse pogoje 

za udeležbo pri tem javnem naročilu. 

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te dokumentacije. Pri 

javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje 

oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet  javnega naročila. 

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner 

v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa v tem sklopu. 

Take ponudbe bodo izločene. 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 

Republiki Sloveniji. 

 
1.5. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in na 

spletni strani naročnika (http://www.jr.grm-nm.si). Razpisna dokumentacija je brezplačna. Naročnik 

si pridružuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša 

rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve ter pojasnila so sestavni del razpisne 

dokumentacije, zato morajo ponudniki spremljati morebitne spremembe, popravke in pojasnila 

razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil.  

 

1.6. PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb na enega od naslednjih  načinov: 

 s priporočeno pošiljko po pošti na naslov GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, 

Sevno 13, 8000 Novo mesto ali 

 osebno v tajništvu naročnika na naslovu GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, 

Sevno 13, 8000 Novo mesto, vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo ponudb.  

 Naročnik oseben prevzem ponudbe zagotavlja med 8. in 11. uro, v preostalih terminih je 

ponudbo sicer mogoče oddati, vendar le, če je v tajništvu prisotna pristojna oseba, 

pooblaščana za sprejem pošiljk. 

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni 

naslov do dne 31.05.2017 najkasneje do 8.00 ure. 

Vse prepozno predložene oziroma prejete ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma 

http://www.enarocanje.si/
http://www.jr.grm-nm.si/
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nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka 

odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene  ponudnikom. 

 
1.7. ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 3 1 . 0 5 . 2 0 1 7  ob 09.00 uri na naslovu GRM 

NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto v Mladinski sobi. 

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali 

njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. 

Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju 

ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb. O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik. 

Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik podpisali predsednik in člani komisije ter zakoniti 

zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika 

potrdi, da se strinja z načinom odpiranja ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega noče 

storiti, se to navede v zapisnik in navede razloge za odklonitev podpisa. 

V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim predstavnikom 

ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju ponudb 

posredoval vsem ponudnikom. 

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na 

postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 

1.8. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 

dokumentacijo pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do 

dne 22.05.2017 do 12. ure. 

Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih  naročil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi  

podaljša rok za oddajo ponudb. 

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 

spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 

informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 

odpravlja dvoumnost navedbe v tej  dokumentaciji. 

1.9. VELJAVNOST PONUDBE 

90 dni od roka za predložitev prijav.                Direktor: 

              TONE HROVAT, univ. dipl.inž. kmet
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 
 

2.1. SPOLOŠNI DEL 
 
2.1.1. PRAVNA PODLAGA 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih 

dokumentov: 

 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15); 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list 

RS, št. 43/11 in nasl.); 

- Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1); 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno 

besedilo in nasl.) 

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo in nasl.); 

- Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in nasl.); 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 

69/11 – uradno prečiščeno besedilo in nasl.); 

- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje. 

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet 

javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega 

naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

2.1.2. PONUDBA S PODIZVAJALCI 

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga izvede s podizvajalci. V 

primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu UDELEŽBA 

PODIZVAJALCEV navesti vse podizvajalce (kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak 

del naročila, ki ga bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok 

izvedbe teh del). 

Ponudnik mora v ponudbi: 

- navesti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 

obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 

javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 
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- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je  

 

   predhodno potrdil. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1.18 

- Razlogi za izključitev te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi 

javnega naročila. 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 

tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne 

izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v 

desetih dneh od prejema predloga. 

 
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za naslednje situacije, pri čemer se smiselno uporabljajo 

določbe te točke, in sicer za: 

- javna naročila blaga, 

- podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi. 

 
 

2.1.3 USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB IN ODSTOP OD 

IZVEDBE 

Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega 

naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Že predložene 

ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob tem obvestil o ustavitvi postopka 

javnega naročanja. 

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 

ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel 

nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate. Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na 

portalu javnih naročil. 

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave 
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nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni 

in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o 

oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve 

odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna 

z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo 

odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve 

nove odločitve. 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o 

izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da 

predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri 

naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica 

storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni 

mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če 

naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o 

izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih 

odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate. 

 

 
2.1.4 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE 

 

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, 

nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da 

ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni 

ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z 

načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, 

popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more 

preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo 

informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih 

obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če 

ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil 

ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali 

dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 
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- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe 

brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena 

ZJN-3, in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega  

-  naročila, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega 

naročanja. 

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju  ponudnika popraviti 

računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in 

cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, 

da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s 

strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, 

da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost 

ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko 

naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

 
 

2.1.5 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 
 

Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti vsakega ponudnika o 

sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike na 

način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z 

dnem objave na portalu javnih  naročil. 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o 

izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da 

predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri 

naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica 

storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni 

mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča.   

Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila,  z izbranim  ponudnikom ne sklene pogodbe o 

izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih 

odstopa od izvedbe javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike ali kandidate. 
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2.1.6 SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

Naročnik bo z najprimernejšim ponudnikom/i (tehnične prednosti, kakovost in cena) sklenil 

okvirni sporazum za SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (za izbran sklop/sklope)  za obdobje dveh let od 

dneva podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik 

okvirnega sporazuma ne  bo podpisal v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od 

ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale 

škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. 

Naročnik bo od oseb/podjetij, ki bodo dobavljala blago, zahteval podpis izjave o 

varovanju podatkov. 

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 

javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih 

oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 
2.1.7 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA 

 

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen 

javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so 

zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik 

označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem 

registru ali drugače javno dostopni ter druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. 

Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, 

storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in 

skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v 

okviru drugih meril. 

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v 

desnem  zgornjem kotu  z velikimi črkami zapisano  »POSLOVNA SKRIVNOST«  ali »ZAUPNO«. Če 

naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v 

vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik 
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ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. 

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo 

osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali 

poslovno skrivnost. 

 
2.1.8       PRAVNO VARSTVO (REVIZIJA POSTOPKA) 

 

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: 

ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 

naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala  škoda. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako 

ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 ne določa drugače. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih 

(8) delovnih dneh od: 

- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali 

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali 

popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali 

merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali 

predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali 

- prejema povabila k oddaji ponudb. 
 

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem (8) delovnih dni od 

prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno 

legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno 

osebo 

- ime naročnika 

- oznako javnega naročila 

- predmet javnega naročila 

- očitane kršitve 

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo 
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- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem 

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev in iz katerega sklada 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 3.500,00 EUR, če se 

zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora 

vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od 

vrednosti izbrane ponudbe z DDV. 

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 

predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri 

tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje 

sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave 

javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila 

krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno 

s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu 

za javna naročila. 

 
2.1.9      PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

 

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 

določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, 

naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi 

pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme 

pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri 

izvajalca ali bi vplivali na nepristranost revizijske komisije. 

 

 2.1.10      OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI 
PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV 

 

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z 

oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega 

pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem. 
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Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni 

dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. Če ponudnik 

uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati zahtevane informacije tudi v zvezi s 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 

Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne dokumentacije 

uvozi na spletni strani http://ejn.gov.si/espd, ga izpolni in natisnjenega podpiše ter ga priloži 

ponudbi. 

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del 

dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v ESPD. 

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi 

fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga 

mora ponudnik prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo 

ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno 

pravno relevantno stanje. 

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v 

postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih 

dokumentov ter izpolnjenimi obrazci. 

 
2.1.11 PONUDBA 

 
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu s pogoji iz javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v 

zvezi z javnim naročilom. Ponudnik mora poleg ponudbe na obrazcu ponudbo odda tudi na cd-ju ali 

USB ključku. 

Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik 

ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob pisnem soglasju 

ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če 

ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega 

ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki 

jih določa 89. člen ZJN-3. Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik 

odgovarja za pravilnost svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo 

preverjal ali če računskih napak ne bo našel, se upošteva cena brez davka na dodano vrednost, ki je 

navedena v ponudbenem predračunu. 

 

http://ejn.gov.si/espd
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Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, davke 

ter druge dajatve predpisane s strani države in morebitne popuste. V skupni končni ceni 

SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL brez DDV morajo biti vključeni vsi elementi cene: prispevki, carine, 

transportni stroški, popusti, druge dajatve predpisane s strani države in drugi morebitni stroški 

ponudnika.  

Priprava tabele: 

Ponudnik končno vrednost ponudbe oblikuje tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene 

vrednosti sešteje. Ponudnik mora pri vsakem ponujenem blagu navesti v stolpcu naziv izdelka 

komercialno ime izdelka in šifro blaga, ki ga dobavitelj ponuja in bo uporabljena na računu 

ponudbenega predračuna z DDV. 

Podane ponudbene cene so fiksne za obdobje enega leta. V naslednjem letu se lahko cena poviša 

vendar samo v okviru dovoljenega objavljenega indeksa rasti cen, ki ga uradno objavi Statistični urad 

Republike Slovenije. 

 
2.1.12 PONUDBENI PREDRAČUN 

Ponudniki morajo za obrazcem PONUDBA priložiti parafiran dokument PONUDBENI PREDRAČUN. 

Iz ponudbenega predračuna mora biti razviden proizvajalec in tip/model blaga, ki se   ponuja. 

 
2.1.13 SESTAVINE PONUDBE, V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA 

 

Ponudniki morajo predložiti podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če 

ponudniki nastopajo v skupni ponudbi. 

V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu in drugih 

dokumentov, ki so obvezna sestavina ponudbe, predložiti za vsakega od izvajalcev v skupnem 

nastopu posebej naslednje dokumente: 

- podatki o ponudniku 

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, 

Ekonomski in finančni položaj in Pogoji za dokazovanje tehnične in kadrovske 

sposobnosti in obvezna dokazila te razpisne dokumentacije, v kolikor  

izpolnjevanje ni razvidno iz obrazca ESPD 

Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po pooblastilu 

ostalih ponudnikov v skupni ponudbi. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo 

pogoje iz izjav, ki jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik. 
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2.1.14        UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 

Ponudniki morajo priložiti izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev, v katerem jasno označijo, ali 

nastopajo s podizvajalci ali ne. V primeru nastopa s podizvajalci je treba na obrazcu izpolniti 

podatke o podizvajalcu. 

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora ponudbi poleg ostalih obveznih sestavin 

predložiti še naslednje dokumente za vsakega podizvajalca: 

- podatke o podizvajalcu  

- dokazila o izpolnjevanju pogojev, Razlogi za izključitev, v kolikor izpolnjevanje ni 

razvidno iz obrazca ESPD 

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva  

- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, če podizvajalec zahteva 

neposredno plačilo  

 
2.1.15 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE 
 
Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali 

obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v točki 2.1.16 tega poglavja, ter ali ponudnik 

izpolnjuje pogoje za sodelovanje, navedene v točki 2.1.17 tega poglavja. 

 

Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih točk, mora ponudnik v 

ponudbi priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v 

nadaljevanju obrazec ESPD). Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila 

(dokumente ali izjave ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.  

 

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij 

zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. 

 

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, 

je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta 

ni pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma 

zahtevano največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.  
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Če je zahtevan certifikat najmanj določene stopnje, pomeni, da ponudnik v skladu s pogoji naročila 

lahko predloži najmanj zahtevani certifikat ali višji. Kot višji se šteje tisti certifikat, ki nedvoumno 

izkazuje poleg v naročilu zahtevanega, višjo stopnjo ustreznosti. 

 

Kjer je pod posamezno zahtevo navedena le izjava oz. obrazec ESPD, bo naročnik pri preverjanju 

ponudb pridobil ustrezna dokazila iz dostopnih evidenc, lahko pa ponudnik v ponudbi predloži sam 

dokazila, s katerimi razpolaga (npr. potrdila iz Kazenske evidence). 

 

Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, 

ponudnika pozvati k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje navedenih zahtev, predložitvi 

pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtev oziroma podatkov, ter predložitvi podatkov o naslovih, 

kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje zahtev oziroma vsega potrebnega za pregled in preveritev 

ponudb. Kot pooblastilo za preveritev izpolnjevanja zahtev oz. podatkov za ponudnika služi 

pooblastilo podano v ESPD-ju, za predstavnike ponudnika pa bo moral ponudnik na zahtevo 

naročnika naknadno predložiti njihova pooblastila, zaželeno pa je, da jih predloži že v ponudbi. Enako 

velja za morebitnega podizvajalca ali drug gospodarski subjekt, na katerega kapacitete se ponudnik 

morebiti sklicuje. 

 

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 

strokovno sposobnostjo (če so le-ti zahtevani), s podizvajalci ali tako, da uporabi zmogljivosti drugih 

subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma gospodarski subjekt izvedel posel v delu, v 

katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oziroma uporabljene pri 

izvedbi naročila.  

 

V tem primeru mora podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik 

uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati VSE zahteve. 

Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih 

subjektov. 

 

2.1.16 Razlogi za izključitev 

 

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora 
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izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke, mora 

ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD 

 

 Ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor v njem) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, 

ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 75. člena 

ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt 

sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju 

predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč 

deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3. 

 

 Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev 

in drugih denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v 

kateri ima sedež (matična država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni 

ista kot država sedeža. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz 

prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh 

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

 Ponudnik: 

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami, ter  

- mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 

države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

 Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti 

in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega 

člena prepovedano poslovanje z naročnikom.  
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2.1.17 Pogoji za sodelovanje 

 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te 

točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD ter druga dokazila (dokumente ali izjave 

ponudnika), ki so navedena pod posamezno zahtevo. 

 

 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

 

Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima ponudnik sedež. (Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 

državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU). 

 

Ponudnik ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so 

predmet javnega    naročila. 

 

DOKAZILO: 

Izjava ponudnika, da ima v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so 

predmet javnega naročila, ki jo ponudnik poda v obrazcu iz Priloge št. 2 (Izjava o predložitvi 

ponudbe).  

Naročnik si pridržuje pravico naknadno od ponudnika zahtevati predložitev statuta ali 

družbene pogodbe ali drugega dokazila, ki izkazuje zgoraj navedeno.  

 

 Ponudnik v zadnjem letu pred rokom za oddajo ponudb,  vključno  z dnevom oddaje ponudb, 

ni imel blokiranega  nobenega transakcijskega računa. 

 Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 2 let pred objavo obvestila o naročilu sam 

ali v sodelovanju s podizvajalci izvajal dobave živil dnevno oz. tedensko odvisno od zahteve 

naročnika, v skupni vrednosti 100.000 EUR brez DDV/letno. (sklop  1,2,5,6,7,8) Naročnik bo 

kot ustrezne priznal reference, pri katerih so bile dobave v celoti izvedene, ponudnik pa je 

izstavil račun, ki ni bil zavrnjen. 

DOKAZILO: ESPD obrazec, Izpolnjen seznam referenc na obrazcu B.02   
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2.1.18   DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA 

 Ponudnik mora naročniku ponuditi živila I. kvalitete. Za zagotovitev kvalitete mora 

ponudnik prehranske izdelke pripeljati naročniku v ustrezni embalaži in na ustrezen način. 

Ponudnik mora zagotavljati ves čas trajanja pogodbe dokazila o kakovosti ( potrdila, 

certifikate, poročila, veterinarska spričevala, laboratorijski izvidi o neoporečnosti živil, 

energijska in biološka vrednost, ter certifikate, da njihove surovine in izdelki ne vsebujejo 

gensko spremenjeni organizmov) 

 Zamenjava živil brez predhodne odobritve s strani naročnika ni možna. 

 Ponudnik mora na zahtevo naročnika posredovati podatke oz poročila o vsebnosti pesticidov. 

Izdelki morajo biti skladni z deklaracijo in dostavljeno dokumentacijo. 

Naročnik si pridružuje pravico sledljivosti do proizvajalca, V KOLIKOR SE UGOTOVI KRŠITEV JE 

DOBAVITELJ KAZENSKO IN MATERIALNO ODGOVOREN.  

ZAŽELJENI SO IZDELKI SLOVENSKEGA POREKLA! 

 

Naročnik zahteva izdelke: 

- Kjer je le mogoče v papirni in vračljivi embalaži, 

- Izdelke, ki ne vsebujejo umetnih barvil in arom 

- KI, NISO »NO NAME« OZ. GENERIČNI IZDELKI 

- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov, 

- ki vsebujejo čim manj ostalih aditivov, 

- ki vsebujejo manj soli, manj maščob (predvsem nasičenih in trans nenasičenih), 

- ki vsebujejo manj dodanega sladkorja, 

- ki niso obsevana z radioaktivnimi žarki  

 

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja živil in 

higiene. 

Živila morajo biti označena skladno z veljavnimi predpisi. 

Predpakirano meso mora biti označeno v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje 

predpakiranih živil in z drugimi predpisi, ki urejajo označevanje. 

Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki  
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niso predpakirana, z drugimi predpisi, ki urejajo označevanje. Če je meso razvrščeno po kategorijah, 

mora biti na označbi jasno navedeno, v katero kakovostno kategorijo meso spada, ali pa mora biti 

etiketa v barvi, kot jo določa pravilnik, ki ureja kakovost mesa. 

Označba mora biti na embalaži ali na spremnem dokumentu, tako da je nedvoumno za kateri kos ali 

kose mesa velja. 

Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa in mesnih 

izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kocke, brez kosti, brez vidne maščobe in 

veznega tkiva, imeti mora ustrezno težo npr. zrezki…). 

Sadje mora ustrezati vsem zahtevam razreda I oz. razreda II, ki so opredeljene s predpisi. Razredu I 

mora ustrezati, če je pridelano na integriran način. Razredu II lahko ustreza, če je pridelano na 

ekološki način. 

Sadje in zelenjava morata biti ustrezne zrelosti za uživanje na dan dobave, razen če naročnik ne 

zahteva drugače, enake kvalitete v celi transportni enoti pakiranja, brez vmesnih poškodovanih 

plodov. 

V isti pošiljki mora biti samo sadje istega porekla in sorte. Vidni del vsebine vsake enote pakiranja 

mora biti reprezentativen za celotno vsebino. 

 

Vsa živila, ki so predmet ponudbe so zdravstveno in higiensko neoporečna ter ustrezajo vsem 

predpisom in posebnim zahtevam naročnika. 

 

Ponudniki izpolnjujemo pogoje in načela dobre higienske prakse in HACCP sistema, upoštevajo vse 

evropske uredbe in nacionalne predpise, ki se nanašajo na higieno živil in zdravstveno tehnične 

pogoje v proizvodnji in prometu z živili in imajo v družbi organizirano službo za nadzor nad 

kakovostjo živil oz. jim njihovo kakovost nadzira za to pooblaščeni zavod. 

Zahteve za ekološke pridelke in izdelke 

Ponudnik razpolaga s certifikati, ki potrjujejo kontrolo kakovosti izdelkov ter status ekoloških živil 

in jih je izdal pooblaščeni certifikacijski organ. Živila morajo: 

- ustrezati Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL 

RS št. 31/2001, 52/2003, 128/2006, 21/2007, 37/2007, 45/2008) 

- izdelki morajo biti označeni z enim od oznak za ekološko pridelano oz. predelano živilo, kot 

so: BIO Slovenija, Biodar, Demeter, Bio Ernte, Bio nach EG – Öko – Verordnung, Agricultura 
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ecologica. 

- Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega 

izhaja, da blago izpolnjuje zahteve podane v prilogi 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju. 

DOKAZILO: Izpolnjen, parafiran in podpisan vzorec pogodbe na obrazcu VZOREC POGODBE (druge 

zahteve naročnika). 

 

2.1.19  CENA IN MERILO ZA IZBOR 
  

Merilo za izbor ponudbe in oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer 

se ponudbe za posamezen sklop oceni na podlagi spodaj navedenih in opredeljenih meril:   

Naročnik bo naročilo (sklop) oddal ponudniku, ki bo oddal dopustno ponudbo in ponudil 

najnižjo skupno ceno ob upoštevanju morebitnih dodatnih zahtev. 

Naročnik bo v okviru merila cena ob upoštevanju cene, navedene v ponudbi, ki bo dana na 

obrazcu A.01 ocenjeval ponudbe v skladu z naslednjo formulo in sklopom. 

Pri vsakem sklopu bo podano merilo za izbor. 

 V primeru, da je merilo za izbor najnižja cena se bo ponudba točkovala po naslednji formuli: 

T PC C P min 100 

C p  

C P min   – najnižja ponujena cena (najnižja ponudbena cena od vseh ponudb) 

CP   – ponujena cena (ponudbena cena obravnavanega ponudnika) 

T PC  – število točk, ki jih ponudba prejme pri predmetnem merilu glede na razmerje   cen 

 
Najvišje število točk, to je 100, bo prejela ponudba z najnižjo ceno. 

 

2.1.20     DOPUSTNOST PONUDBE 

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam 

naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, 

naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
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2.1.21   IZLOČITEV PONUDBE 

Naročnik bo izločil: 

- nepravočasne ponudbe; 

- nedopustne ponudbe; 

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim, kakovostnim in specifičnim zahtevam. 

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se 

izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali 

neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 2.1.15.; 2.1.16; 2.1.17; 2.1.18,  te dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če 

se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali 

neizvedena dejanja v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3. 

Ponudnik, ki je v enem od položajev Razlogi za izključitev te dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi 

lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje 

plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali 

kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter 

sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih  in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev 

nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih 

javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali 

odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji. 

2.1.22   JEZIK IN OBLIKA PONUDBE 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in 

obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celoten postopek javnega naročila poteka v 

slovenskem jeziku. 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z javnim 

naročilom ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od 

osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, 

in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, 

navedenem v razpisni dokumentaciji. 

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna 
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mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te 

datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti  originali. 

Ponujena živila morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik v 

ponudbi ne ponudi vseh zahtevanih artiklov po sklopu ali so le-ta neustrezna, se ponudnika izloči 

iz nadaljnjega obravnavanja. 

Zaželeno je: 

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem 

dopisu navesti skupno število strani v ponudbi; 

- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 

- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena 

ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno 

naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; 

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; 

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je 

dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); 

- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v 

poglavju Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti 

ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. 

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na 

odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora 

biti nalepljen izpolnjen Obrazec ovojnice (priloga OBRAZEC / OVOJNICE). 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene 

v slovenski jezik. 

 
2.1.23    VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba 

izloči. 

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za 

določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni  obliki  ali  

preko maila. Ponudnik  lahko  zavrne zahtevo. Od  ponudnika,  ki  se z zahtevo strinja, ne bo 

zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja 

ponudbo. 
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2.1.24   NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba 

neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve 

naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno 

ali stroške v ponudbi. 

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 

odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 30 odstotkov nižja od 

naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. 

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s 

prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe. 

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 

pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so 

odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če 

predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se 

upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka. 

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi 

iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil. 

 

 
2.1.25   VARIANTNA PONUDBA 

 
Variantne ponudbe niso dovoljene. 
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3. ZAHTEVE  IN POGOJI PO SKLOPIH 

 

1.SKLOP:  MESO IN MESNI IZDELKI (razen perutnine) 

Meso in mesni izdelki morajo ustrezati zahtevam predpisov, ki določajo kakovost mesta in mesnih 

izdelkov.  

Meso mora biti ob dobavi za posamezno vrsto značilnega izgleda, vonja, konsistence in drugih 

organoleptičnih lastnosti. Embalaža mora biti primerna za meso, čista in brez vonja.  

Velikost konfekcioniranih kosov se določi v dogovoru z naročnikom. Meso mora biti očiščeno 

veznega tkiva in odvečne maščobe.  

Transport mesa in mesnih izdelkov do naročnika mora potekati v namenskih hlajenih vozilih, 

tako da se hladna veriga ne pretrga. Meso in sveži mesni izdelki morajo biti dobavljeni do enega 

dne po končanem procesu zorenja, kjer je zorenje potrebno. Mesni izdelki z rokom trajanja od 10 - 

30 dni ob dobavi ne smejo biti starejši od 5 dni.  

Odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa mesa (npr. zrezki) ali mesnega izdelka pri 

posameznem izdelku ne smejo preseči +/- 3% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne 

sme odstopati več kot +/- 1%.  

Ob dobavi izdelkom ne sme preteči več kot 1/3 celotnega roka uporabe.  

Pri mesu navedene temperaturne zahteve veljajo za sveže meso in izdelke. Naročnik lahko 

izjemoma naroči zamrznjen izdelek. Ta mora imeti skladiščno temperaturo najmanj -18°C. Označeno 

oziroma deklarirano mora biti na predpisan način. Na embalaži morajo biti navedeni vsi zahtevani 

podatki.  

Kakovostne zahteve za meso  - konfekcionirano meso normalne kakovosti, brez kosti in kože, 

brez vidne maščobe  in veznega  tkiva;  brez  kala  oziroma  največ  do 3%  kala;  sveže  ohlajeno  

meso  s  središčno temperaturo od 0 do +4°C; naveden mora biti izvor mesa.  

Embalaža  -  razsuto  pakirano  v  vrečke  in  kartonaste  škatle;  pakirano  v  vrečke  in  kartonaste  

škatle  ali stiroporne podstavke ovite s folijo; meso zrezano na kocke in rezance, zrezki različnih 

gramatur in večji kosi (deli stegna) - vse glede na potrebe naročnika.  

Hramba in prevoz  - meso, pakirano v ustrezni embalaži, se hrani pri temperaturi od  0°C do  

+4°C, med prevozom  se  hladna  veriga  ne  sme  prekiniti (transportna  sredstva  s  hladnimi  

napravami);  središčna temperatura ob prevzemu mora biti od 0 do +7°C (zaželeno do +4°C).  

Mesni izdelki morajo v celoti ustrezati zahtevam naročnika. Aditivi so dovoljeni le v mejah, ki jih 

dovoljuje pravilnik; poleg zakonsko predpisanih podatkov mora deklaracija izdelka vsebovati tudi  

podatke o poreklu mesa.  
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ZAHTEVE:  

- kakovost  mesa  (v  primeru,  da  naročnik  zahteva  v  času  izvajanja  naročila  izvide,  ki  se  

             nanašajo  na kakovost mesa, le-ti ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev),  

- meso ne sme biti okuženi z zdravju škodljivimi mikroorganizmi ali vsebovati toksične snovi, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- postopki  predelave  -  distribucije  morajo  biti  taki,  da  mikrobiološka  kontaminacija  mesa    

ob pravilnem ravnanju ni možna, 

-           v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mesa mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

 

V kolikor je ponudnik tudi predelovalec mesa mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS.  

Ponudnik mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) za meso označiti poreklo oziroma izvor mesa, 

v skladu z veljavnimi predpisi.  

Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje mesa v skladu z Zakonom o standardizaciji in 

drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.  

Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo o odkupu živine oziroma o lastni vzreji in 

potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.  

Naročnik bo naročal tudi obdelano meso, po predhodnem naročilu. Cena 

konfekcioniranega/mletega mesa mora biti enaka ceni mesa v kosu. V primeru, da dobavitelj ne 

dobavi svežega mesa, ga bo naročnik zavrnil. Zamrznjeno  meso  dobavitelj  lahko  dobavi  samo  v  

primeru,  ko  ga  naročnik  sam  naroči.  Odmrznjeno  in ponovno zamrznjeno meso bo naročnik 

zavrnil.  

Meso mora biti sveže, ohlajeno, domačega - slovenskega proizvajalca. Naročniku mora biti vedno 

dostopna deklaracija in proizvajalec (rejec).  

Dobava mesa mora biti v zaprtih posodah, skladno s HACCP sistemom. Vsa živila morajo biti I. 

kvalitete.  

1. CENA          60 točk 

Cena se pretvori v točke po naslednji formuli: 

 Najnižja ponujena cena * 60 

  Ponujena cena ponudnika 
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2. TEHNIČNO/KVALITETNE PREDNOSTI      skupaj    40 točk 

       

 Meso slovenskega porekla        20  točk 

 Kratka veriga mesa prepeljanega iz klavnice do naročnika (50 km)   20  točk 

 

 

2.  SKLOP: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINE  

 

Meso perutnine in perutninskih izdelkov mora biti sveže, zdravo, nepoškodovano, higiensko 

neoporečno in čisto, brez umazanije, krvi in drugih tujkov, brez anatomskih deformacij, podplutb in 

zdrobljenih kosti. Videz, barva,  struktura,  konsistenca, vonj in okus morajo biti značilni za vrsto mesa. 

Tuji vonji in priokusi so prepovedani. Kosi mesa morajo biti dobro razviti in izoblikovani, mesnati in 

z zelo tanko plastjo maščobe. Temperatura v globini prsne mišice mora biti pri ohlajenem mesu od 

-2°C do +4°C, pri globoko zamrznjenem mesu pa najmanj -18°C. Pri ohlajenem mesu morajo biti kosi 

mesa brez znakov zamrznitve.  

Označeno oziroma deklarirano mora biti na predpisan način. Na embalaži morajo biti navedeni vsi 

zahtevani podatki. Kakršnekoli razlike v teži morajo biti skladne s pravilnikom, prav tako vsebnost 

vode v mesu, kot posledica hlajenja oziroma zamrzovanja.  

Transport perutninskega mesa in izdelkov do naročnika mora potekati v namenskih hlajenih vozilih, 

tako da se hladna veriga ne pretrga. Mesni izdelki z rokom trajanja od 10-30 dni ob dobavi ne 

smejo biti starejši od 5 dni. Odstopanje v teži oziroma masi uporabljenega kosa mesa (npr. zrezki) 

ali izdelka pri posameznem izdelku ne smejo preseči +/- 3% zahtevane teže, celotna dobavljena 

količina pa ne sme odstopati več kot +/- 1%. Ob dobavi izdelkom ne sme preteči več kot 1/3 

celotnega roka uporabe.  

ZAHTEVE:  

- kakovost mesa in mesnih izdelkov (v primeru, da naročnik zahteva v času izvajanja naročila 

            izvide, ki se nanašajo na kakovost mesa in izdelkov, le-ti ne smejo biti starejši od šestih  

           (6) mesecev), 

- meso in mesni izdelki ne smejo biti okuženi z zdravju škodljivimi mikroorganizmi ali vsebovati 

            toksične snovi, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 
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- postopki  predelave  -  distribucije  morajo  biti  taki,  da  mikrobiološka  kontaminacija  mesa  

ob pravilnem ravnanju ni možna, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mesa in izdelkov mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

 

V kolikor je ponudnik tudi predelovalec mesa in izdelkov mora imeti za objekt veljavno odločbo 

VURS-a. Ponudnik mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) za meso in izdelke označiti poreklo 

oziroma izvor mesa, v skladu z veljavnimi predpisi.  

Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje mesa in izdelkov v skladu z Zakonom o 

standardizaciji in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.  

Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo o odkupu živine oziroma o lastni vzreji in 

potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.  

Naročnik bo naročal tudi obdelano meso, po predhodnem naročilu. Cena konfekcioniranega mesa 

mora biti enaka ceni mesa v kosu. V primeru, da dobavitelj ne dobavi svežega mesa, ga bo naročnik 

zavrnil. Zamrznjeno meso dobavitelj lahko dobavi samo v primeru, ko ga naročnik sam naroči. 

Odmrznjeno in ponovno zamrznjeno meso bo naročnik zavrnil.   

Dobava perutnine in perutninskih izdelkov mora biti v zaprtih posodah, skladno s HACCP sistemom. 

Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

1. CENA         Skupaj 70 točk 

Cena se pretvori v točke po naslednji formuli: 

 Najnižja ponujena cena * 70 

  Ponujena cena ponudnika 

  

2. TEHNIČNO/KVALITETNE PREDNOSTI      skupaj     30 točk 

       

 Meso slovenskega porekla         

 

 

3.  SKLOP: SVEŽE RIBE  

 

Sveže ribe morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi brez uporabe konzervansov. Biti  

morajo higiensko neoporečne. Koža mora biti naravnega sijaja in barve, brez poškodb in ne 
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izsušena. Sluz mora biti prozorna, luskine čvrsto na telesu, škrbe svetlo redeče in ne zlepljene. Oči 

naj bodo napete, jasne in sijoče. Meso mora biti čvrsto. Vonj mora biti svež in nevpadljiv, 

drobovje v telesni votlini odstranjeno, trebušna votlina brez vonja, ostanki krvi morajo biti sijoče 

rdeče barve. Poleg tega morajo sveže ribe ustrezati vsem zahtevam pravilnika o kakovosti, 

deklariranosti in pogojih transporta.  

Kakovost globoko zamrznjenih ribjih izdelkov mora biti skladna z zahtevami pravilnika. Pravilno 

pakirani izdelki morajo biti zamrznjeni in skladiščeni pri temperaturi pod -18°C. Po odtajanju ne 

smejo imeti tujega ali žarkega vonja, prav tako ne smejo kazati znakov dehidracije. Panirna masa 

zamrznjenih paniranih ribjih izdelkov lahko vsebuje le aditive, ki jih dovoljuje pravilnik, prepovedana 

je uporaba konzervansov. Po toplotni obdelavi mora biti meso prijetnega vojna in okusa, pretežno 

čvrste konsistence in značilne barve za posamezni izdelek.  

Embalaža mora biti čista in brez tujih vonjev. Deklaracija izdelka mora vsebovati vse podatke, ki so 

zakonsko zahtevani. Transport rib do naročnika se izvaja v namenskih hlajenih vozilih, tako da se 

hladna veriga ne pretrga. Sveže ribe in ribji proizvodi ob dobavi ne smejo biti starejši od dveh dni. 

Ribji izdelki z daljšim rokom trajanja (npr. šest mesecev) ob dobavi ne smejo biti starejši več kot 1/3 

celotnega roka uporabe.  

Odstopanja v teži oziroma masi uporabniškega kosa (npr. file postrvi) ali ribjega izdelka (npr. 

panirane kocke osliča) pri posameznem izdelku ne smejo presegati +/-5% zahtevane mase, celotna 

dobavljena količina pa ne sme odstopati več kot +/-3%.  

Središčna temperatura svežih rib in ribjih proizvodov mora biti ob sprejemu 4°C ali nižja. Ribe in ribji 

proizvodi morajo biti ob sprejemu zamrznjeni, brez znakov odtajevanja in ponovnega zamrzovanja.  

 

ZAHTEVE:  

- kakovost rib (v primeru, da naročnik zahteva v času izvajanja naročila izvide, ki se nanašajo na 

kakovost rib, le-ti ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- ribe ne smejo biti okužene z zdravju škodljivimi mikroorganizmi ali vsebovati toksične snovi, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- postopki predelave - distribucije morajo biti taki, da mikrobiološka kontaminacija izdelka ob 

pravilnem ravnanju ni možna, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz rib mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

 

V kolikor je ponudnik predelovalec rib, mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS-a.  
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Ponudnik mora na spremni dokumentaciji  (dobavnici) za ribe označiti poreklo oziroma izvor rib. 

Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje rib v skladu z Zakonom o standardizaciji in drugimi 

predpisi, ki veljajo v Republiki  Sloveniji.  Na  zahtevo  naročnika  mora  ponudnik  predložiti  potrdilo  

veterinarskega  zavoda  o zdravstvenem stanju pošiljke. Odmrznjene in ponovno zamrznjene ali 

slabo zamrznjene ribe bo naročnik zavrnil. Dobava rib mora biti v zaprtih posodah, skladno s 

HACCP sistemom. Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

4.  SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE IN MEHKUŽCI  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

5.  SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  

 

Mleko mora biti v skladu z zahtevami naročnika - pasterizirano in sterilizirano, s 3,5% m.m. in 1,6% 

m.m., brez konzervansov in aditivov. Embalaža mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 

popolnoma čista. Hramba pri temperaturi do +8°C, prevoz mora biti z ustreznimi vozili.  

Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov, 

aditivov in umetnih sladil, po potrebi različnih okusov in z dodatkom sadja ali sadnega pripravka. 

Pakirani morajo biti v embalaži,  ki  jo  zahteva  naročnik,  v  skladu  z  vsemi  veljavnimi  predpisi  in  

popolnoma  čisti.  Hramba  pri temperaturi pod +8°C, prevoz mora biti z ustreznimi vozili.  

Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, s 35% mlečne maščobe 

v suhi snovi, brez konzervansov in aditivov. Pakirana mora biti v skladu z zahtevami naročnika. 

Hramba in prevoz obvezno pri temperaturi od +2°C do +6°C, prevoz mora biti z ustreznimi vozili.  

Kisla smetana mora biti dobljena s fermentiranjem pasterizirane homogenizirae smetane, sladka 

smeta mora biti pasterizirana. % mlečne maščobe mora ustrezati zahtevam naročnika, prav tako 

tudi način pakiranja in embalaža. Hramba pri temperaturi od +2°C do +6°C, prevoz mora biti z 

ustreznimi vozili.  

Maslo  mora  biti  surovo,  neslano  in  I.  kvalitete,  vsebnost  mlečne  maščobe  je  minimalno 82%, 

brez konzervansov in aditivov. Zavito mora biti v aluminijasto folijo, pakirano glede na zahteve 

naročnika. Hramba in prevoz obvezno pri temperaturi od +2°C do +6°C, prevoz mora biti z 

ustreznimi vozili (hladna veriga).  
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Siri morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom in zahtevam naročnika. Vsebnost mlečne 

maščobe v suhi snovi mora biti kot jo zahteva naročnik pri posamezni vrsti sira, brez konzervansov 

in aditivov. Pakiran mora biti v kontrolirani atmosferi, hranjen pri temperaturi do +8°C, rok uporabe 

mora biti naveden na pakiranju. Prevoz mora biti z ustreznimi vozili (hladna veriga).  

Namazi so sirni iz svežega sira in dodatkov, biti morajo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 

zahtevami naročnika. Hramba pri temperaturi od +2°C do +6°C, prevoz mora biti z ustreznimi vozili 

(hladna veriga).  

Sladoled mora biti mlečni, z raznimi dodatki in okusi, skladno z zahtevami naročnika, izdelan iz 

pasteriziranih ali steriliziranih sestavin mleka. Vsebuje naj 2,5% mlečne maščobe, 14% sladkorja in 

najmanj 24% skupne suhe snovi, brez aditivov. Embalaža in količina morata ustrezati zahtevam 

naročnika. Hramba pri temperaturi -18°C, prevoz z ustreznimi vozili (hladna veriga).  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- glede  na  občutljivost  mleka  in  mlečnih  izdelkov  zahtevamo  kompleksno,  strokovno  zagotovljeno 

zdravstveno ustreznost živil v vseh fazah proizvodnje, 

- postopki predelave  - distribucije morajo biti taki, da mikrobiološka kontaminacija izdelka ob 

pravilnem ravnanju ni možna, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mleka in mlečnih izdelkov mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

 

V kolikor je ponudnik predelovalec mleka in mlečnih izdelkov, mora imeti za objekt veljavno odločbo 

VURS-a.  

Vsi izdelki morajo biti embalirani v skladu z zahtevami naročnika in opremljeni z ustreznimi 

deklaracijami. Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

6.  SKLOP: KRUH, PEKOVSKO PECIVO  

 

Kruh in pekovsko pecivo je narejeno iz moke različnih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne 

sestavine kruha so lahko tudi druga živila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki. Vsi izdelki 
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morajo biti označeni skladno s predpisi. Štruce in hlebci morajo biti pravilnih oblik. Kruh in 

pekovsko pecivo mora biti primerno pečeno, z lepo zapečeno skorjo. Okus in vonj morata biti 

prijetna in značilna za posamezen tip kruha oziroma za vrsto pekovskega peciva, prav tako mora 

biti primerna tekstura kruha oziroma pekovskega peciva. Ker so kruh, pekovsko pecivo in druge 

vrste pekovskih izdelkov najpomembnejši vir soli v prehrani Slovencev, je potrebno izbirati med 

manj slanimi izdelki. Kruh in pekovsko pecivo morata biti embalirana v čisti embalaži, glede na 

zahteve tudi v ustrezni foliji. Prevoz mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in opravljen na 

način, da je živilo zaščiteno pred zunanjimi vplivi.  

Krofi morajo biti narejeni iz kvalitetnega fermentiranega testa, dobljenega iz osnovnih  sestavin, 

pšenične moke, mleka, jajc, maščobe, sladkorja in drugih dodatnih sestavin, aditivi so lahko samo v 

dovoljenih mejah določenih s pravilnikom. Polnjeni, politi z glazuro ali posuti s posipom so v skladu z 

zahtevami naročnika. Krofi morajo biti primernega izgleda, vonja in okusa, s primerno konsistenco, 

značilno za posamezno vrsto krofa. Vsebnost nadeva naj bo v skladu s pravilnikom, konzervansi 

niso dovoljeni. Pakirani morajo biti v ustrezni kartonski embalaži ali porcijsko zaviti v folijo, količine 

se naročajo sukcesivno, po dogovoru z naročnikom. Prevoz mora biti z ustreznimi vozili in na način, 

da je živilo zaščiteno pred zunanjimi vplivi.  

 

Vsem veljavnim predpisom in zahtevam naročnika morajo ustrezati tudi vse ostale zahteve 

naročnika:  

ZAHTEVE:  

 

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- vsi izdelki morajo biti dovolj pečeni, dnevno sveži, ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi 

             toksinov,patogenih mikroorganizmov, ne smejo prekoračiti z zakonskimi predpisi določene 

             količine  aditivov, barvil, konzervansov…), 

- organoleptične lastnosti morajo ustrezati predpisanim normativom, 

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- ponujena živila morajo biti na zalogi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz kruha, pekovskih izdelkov in slaščic mora biti v skladu s HACCP sistemom. 
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Za kruh in pekovske izdelke naročnik zahteva, da so dnevno sveži, ob morebitnem posebnem 

naročilu lahko naročnik zahteva, da je kruh in pekovsko pecivo narezano in pakirano. Cena 

rezanega kruha in pekovskega peciva mora biti enaka ceni nenarezanih izdelkov. 

  

Embalaža  v  kateri  bo  opravljen  transport  kruha,  pekovskega  peciva  in  slaščičarskih  izdelkov  mora  

biti  iz materiala, ki ga je mogoče čistiti, v kolikor ni za enkratno uporabo  (karton). Embalaža 

mora biti obvezno zaprta.  

Naročnik zahteva kakovostno dostavo. Kruh in ostali izdelki ne smejo biti zmečkani, biti morajo v 

čisti embalaži in primerno zaščiteni, da med transportom ne bi prišlo do okužbe ali poškodovanja 

izdelkov.  

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki morajo biti take teže, ki je razpisana oziroma kot jo bo naročil 

naročnik. V primeru, da bo naročnik ob dobavi (prevzemu) živil ugotovil, da teža živil ne ustreza 

naročeni, bo naročnik živila zavrnil.  

Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

7.  SKLOP: TESTENINE IN RIŽ 

 

Izdelki iz žit morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in v 

skladu s predpisi. Izdelki iz žit, ki niso predpakirani, morajo biti na prodajnem mestu označeni z 

imenom izdelka, tipom izdelka pri mlevskih izdelkih, ter imenom in naslovom proizvajalca.  

Oluščena žita morajo imeti značilno barvo, vonj in okus ter ne smejo vsebovati neoluščenih zrn in 

delov lusk, primesi tujega izvora, zrn drugih žit in poškodovanih zrn, predvsem pa ne nečistoč 

živalskega izvora.  

Mlevski  izdelki  so  izdelani  z  mletjem  oziroma  drobljenjem  očiščenega  in  pripravljenega  žita.  

Glede  na tehnološki postopek se mlevski izdelki razvrščajo zlasti kot moka, zdrob, drobljenec, 

kalčki, otrobi.  

Mlevski izdelki ne smejo vsebovati živih ali mrtvih skladiščnih škodljivcev v katerikoli razvojni obliki, 

nečistoč živalskega izvora, nečistoč mineralnega izvora in ne več kot 0,5% nečistoč rastlinskega 

izvora. Mlevski izdelki lahko vsebujejo največ 15% vode. Barva, vonj in okus morajo biti značilni za 

vrsto žita.  

Izdelki morajo biti obstojni pri sobni temperaturi. Pakirani v ustrezni embalaži, teža pakiranja je 
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glede na zahteve naročnika. Prevoz mora biti opravljen na način, da so izdelki zaščiteni pred 

zunanjim vplivom.  

Testenine morajo biti zahtevane kvalitete, navadne, po potrebi tudi polnozrnate, z dodatkom jajc 

oziroma brez, kjer in če je tako zahtevano. Testenine morajo imeti videz, okus, barvo in konsistenco, 

biti morajo značilni za vrsto izdelka. Ne smejo biti polomljene ali zdrobljene, pri kuhanju morajo 

obdržati obliko, ne smejo se lepiti ali biti razkuhane. Vonj in okus morata biti značilna za kuhane 

testenine, brez tujih priokusov in vonjev. Vsebnost vode naj bo manjša od 13,5%. Izdelek mora biti 

obstojen pri sobni temperaturi, pakiran v ustrezni embalaži, teža pakiranja glede na zahteve 

naročnika. Prevoz mora biti opravljen na način, da so izdelki zaščiteni pred zunanjim vplivom.  

V kolikor naročnik naroča sveže testenine morajo le-te izpolnjevati vse kakovostne zahteve, glede 

na zahteve naročnika tudi polnjene, izdelane iz mlevskih izdelkov, vode in drugih surovin. 

Sestavine morajo ustrezati zahtevam pravilnika, vsebnost nadeva  (če je nadev) mora biti nad  

20% in vsebnost vode pod  30%. Biti morajo brez konzervansov, vsebujejo lahko le aditive, ki jih 

dovoljuje pravilnik. Biti morajo značilne barve, vonja, okusa in konsistence, brez tujih priokusov in 

vonjev. Če so polnjene, nadev ne sme uhajati, oziroma izstopati iz testa. Vsebnost kuhinjske soli 

ne sme presegati  1,0 g  /  100 g izdelka. Pakirane morajo biti v kontrolirani atmosferi, v ustrezni 

embalaži, hramba pri temperaturi do +8°C, prevoz z ustreznimi vozili in na način, da se ne pretrga 

hladna veriga.  

Riž mora biti v skladu z vsemi predpisi in zahtevami naročnika. Riževa zrna morajo pri kuhanju 

enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, ne smejo se zlepiti ali razkuhati. Vonj in okus 

kuhanega riža morata biti značilna za vrsto in sorto in ne smeta vsebovati dodatnih tujih vonjev in 

okusov, lahko vsebujejo največ 15% vode. Izdelek mora biti embaliran v skladu z vsemi veljavnimi 

predpisi in obstojen pri sobni temperaturi. Prevoz mora biti opravljen na način, da je izdelek 

zaščiten pred zunanjimi vplivi.  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov, patogenih 

mikroorganizmov,  ne  smejo prekoračiti z zakonskimi predpisi določene količine aditivov, barvil,.) 

- organoleptične lastnosti morajo ustrezati predpisanim normativom, 

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 
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- ponujena živila morajo biti na zalogi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z ustreznimi 

deklaracijami. Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

8. SKLOP:  MOKA IN MLEVSKI IZDELKI 

Moke morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje živil, in v skladu 

s predpisi. Izdelki iz žit, ki niso predpakirani, morajo biti na prodajnem mestu označeni z imenom 

izdelka, tipom izdelka pri mlevskih izdelkih, ter imenom in naslovom proizvajalca.  

Oluščena žita morajo imeti značilno barvo, vonj in okus ter ne smejo vsebovati neoluščenih zrn in 

delov lusk, primesi tujega izvora, zrn drugih žit in poškodovanih zrn, predvsem pa ne nečistoč 

živalskega izvora.  

Mlevski  izdelki  so  izdelani  z  mletjem  oziroma  drobljenjem  očiščenega  in  pripravljenega  žita.  

Glede  na tehnološki postopek se mlevski izdelki razvrščajo zlasti kot moka, zdrob, drobljenec, 

kalčki, otrobi.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

9.  SKLOP: SADJE  

 

Sadje  mora biti  deklarirano  skladno  s  pravilniki.  Na  deklaraciji  mora  biti  poleg  podatkov, 

določenih  s  pravilniki,  tudi  neto  teža  izdelka  v  posameznem  pakiranju.  Deklaracijska nalepka mora 

biti nalepljena na vsaki embalažni enoti.  

Skladiščenje in hramba morata zagotavljati ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti. Tudi 

embalaža, ki mora  zagotavljati  zaščito  pred  zunanjimi  vplivi,  in  transportna  sredstva  morajo  biti  

takšni,  da  optimalno zagotavljajo ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti.  

Sadje mora biti sveže, nepoškodovano in zdravo, brez gnilobe ali poškodb. Biti mora čisto, brez 

primesi (brez vsake vidne tuje snovi), suho  (brez zunanje vlage) in brez tujega vonja in okusa. Prav 

tako mora biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci. Sadje naj bo ustrezno 

razvito in zrelo ter primerno za porabo brez dozorevanja. Vsebovati ne sme več ostankov 

sredstev za varstvo rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki.  
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Sadje mora ustrezati vsem zahtevam razreda I, ki so opredeljene s pravilniki.  

Ponudnik  naj  naročniku  ponudi  čim  več  sadja  certificirane  pridelave  (integrirane  ali  ekološke  

pridelave). Prepovedana je vsaka genska spremenjenost sadja. Naročnik lahko zahteva vpogled v 

koledar agrotehničnih ukrepov ali zahteva ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje način pridelave.  

V isti pošiljki mora biti samo sadje istega porekla in sorte. Vidni del vsebine vsake enote pakiranja 

mora biti reprezentativen za celotno vsebino.  

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov,  ne smejo prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene količine aditivov, barvil,…).  

-           Organoleptične lastnosti  morajo ustrezati  predpisanim  normativom,  

- zahtevamo stroge  higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- živila morajo biti sveža, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti z ustreznimi vozili in v skladu s HACCP sistemom. 

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

10.  SKLOP: ZELENJAVA 

 

Zelenjava mora biti sveža, nepoškodovana in zdrava, brez gnilobe ali poškodb. Biti mora čista, brez 

primesi (brez  vidnih  tujih  snovi),  suha (brez  zunanje  vlage),  brez  tujega  vonja  in  okusa  ter  brez  

vidnih  znakov odganjanja. Prav tako mora biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih povzročili 

škodljivci ter brez poškodb od zmrzali  ali  sonca.  Zelenjava  naj  bo  ustrezno  razvita  in  zrela  ter  

primerna  za  porabo  brez  dozorevanja. Vsebovati ne sme več ostankov sredstev za varstvo 

rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki. Prepovedana je vsakršna genska spremenjenost. Deklariranje 

mora biti v skladu z veljavno zakonodajo. Zaželena je zelenjava lokalnega pridelovalca, s čimer se 
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ohrani kvaliteta zelenjave. Kjer je tako zahtevano mora biti zelenjava iz ekološke ali integrirane 

pridelave, kar mora biti na embalaži označeno v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 

 

Skladiščenje in transport morata zagotavljati ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti  - 

hladilnice in transportna sredstva s hladilnimi napravami.  

Vsa zelenjava mora ustrezati I. razredu. Odstopanje lahko dovoli samo naročnik.  

 

Fižol v zrnju mora biti nepoškodovan, zdrav in čist, svežega videza, brez open, brez škodljivcev in 

poškodb, ki jih povzročajo škodljivci, brez odvečne zunanje vlage in tujega vonja in/ali okusa. 

Izpolnjevati mora zahteve za razred ekstra - odlična kakovost, značilna oblika, razvitost in 

obarvanost za sorto in tip sorte. Biti mora čvrst in gladek. Fižol v istem pakiranju mora biti izenačen 

po poreklu, sorti ali komercialnem tipu, kakovosti in velikosti. Biti mora pakiran v čisti embalaži, ki 

ščiti pred zunanjimi vplivi. Na pakiranju mora biti deklaracija skladno z vsemi veljavnimi predpisi.  

Kisla  zelenjava,  mora  biti  I.  razreda.  Kisanje  mora  biti  biološko.  Biti  mora  dobre  kakovosti,  

enakomerno narezana,  čista  in  sveža,  brez  primesi  in  konzervansov,  značilnega  vonja  in  okusa,  

brez  tujih  vonjev  in priokusov. Glede na rok uporabnosti mora biti dobavljena pred iztekom  1/3 

uporabnega roka. Pakirana v plastični  embalaži,  ki  mora  biti  čista  in  mora  ščititi  pred  zunanjimi  

vplivi.  Velikost pakiranja  je  glede  na  zahteve naročnika.  

Na vsakem pakiranju mora biti deklaracija z navedbo podatkov o vrsti in poreklu kisle zelenjave, 

prodajne označbe in podatke o proizvajalcu oziroma o tistem, ki pakira in/ali razpošilja. Prevoz 

mora biti opravljen na način, da se ohrani ustrezna kvaliteta.  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov,  ne smejo prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene količine aditivov, barvil,…).  

-           Organoleptične lastnosti  morajo ustrezati  predpisanim  normativom,  

- zahtevamo stroge  higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- živila morajo biti sveža, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 
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- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti z ustreznimi vozili in v skladu s HACCP sistemom. 

 

Merilo za izbor:  

1. CENA         Skupaj 80 točk 

Cena se pretvori v točke po naslednji formuli: 

 Najnižja ponujena cena * 70 

  Ponujena cena ponudnika 

  

2. TEHNIČNO/KVALITETNE PREDNOSTI      skupaj     20 točk 

       

Od skupno vsaj 30%  zelenjave lokalnih pridelovalcev (obseg do 50 km od Novega mesta)  

 

 

11 . SKLOP: ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA  

 

Zamrznjena živila morajo biti glede na zahteve naročnika, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, 

aditivi so lahko dodani  le  v  mejah,  ki  jih  dovoljuje  pravilnik,  brez  konzervansov.  Surovine  

morajo  ustrezati  zahtevam pravilnika. Biti morajo ustrezne oblike, prijetnega okusa in vonja. 

Vsebnost kuhinjske soli ne sme presegati 1,0 g  /  100 g izdelka. Vsebnost sladkorja mora biti 

minimalna in ne sme presegati  10 g  /  100 g izdelka. Biti morajo  hitro  zamrznjena  pri  

temperaturi  pod -35°C,  ustrezno  pakirana  v  embalaži,  glede  na  zahteve naročnika. Izdelek mora 

biti skladiščen pri temperaturi pod -18°C, prevoz mora biti na način, da se ne prekine hladna veriga.  

Zamrznjeno sadje mora smiselno ustrezati določilom za sveže sadje. Posamezne jagode ali kosi 

morajo biti ločeni, brez znakov odmrzovanja in ponovnega zamrzovanja.  

Vsi dobavljeni izdelki v isti dobavi morajo imeti isti datum proizvodnje oziroma morajo biti iste 

serije.  

Transport zamrznjenih izdelkov do kupca mora potekati v za to namenjenih hlajenih vozilih, tako da 

se hladna veriga ne pretrga. Dobavljeni zamrznjeni izdelki morajo biti ob dobavi uporabni še najmanj 

tri mesece, razen če drugače določi naročnik.  
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Zelenjava, ki se uporablja za predelavo v razne izdelke, mora biti tehnološko zrela, sveža, zdrava, 

brez tujih primesi in brez tujega okusa in vonja. Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti aditivi 

(v količinah), ki jih dovoljuje pravilnik. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav 

tako niso dovoljeni konzervansi. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji o higienski neoporečnosti živil. 

Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za splošno označevanje živil.  

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov,  ne smejo prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene  količine aditivov, barvil,…). 

Organoleptične  lastnosti  morajo ustrezati predpisanim  normativom, 

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z ustreznimi 

deklaracijami. Odmrznjena in ponovno zamrznjena živila ali premalo zamrznjena živila bo naročnik 

zavrnil.  

Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

12. SKLOP: GOBE 

 

Sveže in zamrznjene gobe morajo biti prepeljane do porabnika v nepretrgani hladni verigi. 

Morajo biti higiensko neoporečne in na površini čista in suha. Ne smejo vsebovati zdravju 

škodljivih snovi. Morajo biti narezane na kocke ali lističe, zdrobljenih ne sme biti več kot 30%, 

brez tujega okusa in vonja. Vidna mora biti vrsta gob. Gobe morajo biti na hitro zamrznjene pri 

temperaturi  pod -35°C,  ustrezno  pakirane v embalaži, glede  na zahteve naročnika. Izdelek mora 

biti skladiščen pri temperaturi pod -18°C.  
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Dobavljeni zamrznjeni izdelki morajo biti ob dobavi uporabni še najmanj tri mesece, razen če 

drugače določi naročnik. Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti aditivi (v količinah), ki jih 

dovoljuje pravilnik. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav tako niso dovoljeni 

konzervansi. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji o higienski neoporečnosti živil. Vsi izdelki morajo biti 

deklarirani skladno s predpisi za splošno označevanje živil.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

 

 

 

13.  SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI  

 

Zelenjava, ki se uporablja za predelavo v razne izdelke, mora biti tehnološko zrela, sveža, zdrava, 

brez tujih primesi in brez tujega okusa in vonja. Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti aditivi 

(v količinah), ki jih dovoljuje pravilnik. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav 

tako niso dovoljeni konzervansi. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji o higienski neoporečnosti živil. 

Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za splošno označevanje živil. Konzervirano sadje 

mora biti značilnega vonja in okusa, čvrste strukture. Če je pakirano v pločevinke, morajo biti le te 

primerne za tovrstne izdelke, nepoškodovane, brez sledi rje, nabreklosti ali drugih  poškodb. Na 

deklaracijski nalepki morajo biti navedeni vsi potrebni podatki.  

Vsi dobavljeni izdelki v isti dobavi morajo imeti isti datum proizvodnje oziroma morajo biti iste 

serije. Konzervirani  izdelki  morajo  biti  v  embalaži,  primerni  za  živila,  brez  znakov  napihnjenosti,  

rje  in  drugih poškodb. Ob dobavi  morajo biti uporabni še najmanj eno leto, preteči pa ne sme več kot 

1/3  roka uporabnosti.  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov,  ne smejo prekoračiti z zakonskimi  predpisi  določene količine aditivov, barvil,…). 

Organoleptične 

            lastnosti  morajo ustrezati predpisanim  normativom, 

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 
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- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

Vsa  živila  morajo  biti  embalirana  v  skladu  z  veljavnimi  predpisi  in  ustrezno  opremljena  z  

ustreznimi deklaracijami.  

Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

14.  SKLOP: OLJA  

 

Vsi ostali izdelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Hranjeni 

morajo biti na način, da se ohrani njihova kvaliteta. Glede na vrsto izdelka morajo biti ustrezne 

barve, arome in okusa, ki je značilen za posamezni izdelek. Vsi izdelki morajo biti prve kvalitete. 

Pakirani in embalirani morajo biti skladno s predpisi in zahtevami naročnika. Prevoz mora biti 

opravljen na način, da se prepreči zunanje vplive.  

Jedilno rafinirano rastlinsko olje mora biti značilne barve, okusa in vonja, brez  tujega  in žarkega 

okusa. Vsebnost prostih mlečnih kislin je največ 0,3 %, bistrost pri 250C, vsebnost vode največ 0,2%, 

vsebnost mila (kot Na-oleinata) pa je največ 50 mg / kg. Jedilno nerafinirano in jedilno hladno 

stiskano rastlinsko olje lahko vsebuje največ 3 % prostih maščobnih kislin (oleinska), peroksidno 

število znaša največ 10 mmol O2 / kg olja. Ne sme vsebovati več kot 0,05 % nečistoč in vsebuje 

največ 0,4 % vlage in hlapnih snovi. Hladno stiskano olje ne sme vsebovati več kot 0,15 mg / kg olja 

stigmastadeinov.  

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov, ne  smejo prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene količine aditivov, barvil,…). 

Organoleptične lastnosti  morajo ustrezati predpisanim normativom,  

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 
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- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z ustreznimi 

deklaracijami. Vsa živila morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

15.  SKLOP: JAJCA  

 

Sveža jajca morajo biti dostavljena do porabnika v nepretrgani hladni verigi. Morajo biti 

higiensko neoporečna in na površini čista in suha. Ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi. 

Sveža jajca so enakomerno prosojna, rumenjak je viden v sredini kot senca. Zračni mehurček 

svežih jajc mora biti manjši od 6 mm. Lupina in povrhnjica ne smeta biti poškodovani oziroma 

napočena.  Ne smejo imeti tujih vonjev. Jajca za takojšnjo uporabo  se shranjujejo v hladnem in 

temnem prostoru. Skladiščena morajo biti pri temperaturi med +5°C in +8°C. Minimalni rok trajanja 

lahko znaša največ 28 dni po znesenju. Sveža jajca morajo biti  »A« razreda.  Masa jajca srednja  (M  

=  53 g do  62 g) do velika  (L  =  63 g do  72 g) oziroma glede na  potrebe naročnika. Jajca  morajo  biti  

v  primerni  embalaži (kartonske  škatle). Hraniti se morajo na temperaturi hladilnika ločeno od ostalih 

živil. Temperatura mora biti ob prevzemu +8°C (največ do 10°C).  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

16. 17.  SKLOP: ALKOHOLNE PIJAČE, PIVA 

 

Vse pijače morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi  predpisi in opremljena z ustreznimi 

deklaracijami. 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

18. in 22. SKLOP: SOK IN BREZALKOHOLNE PIJAČE, SADNI SIRUPI 
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100% sadni sok je sok s 100% sadnim deležem. Je izdelek, ki ni fermentiran. Pridobljen je iz ene ali 

več vrst zdravih in zrelih sadežev, svežih ali zamrznjenih in mora imeti barvo, aromo ter okus, ki je 

značilen za sok sadja, iz katerega je pridobljen. Sokovom konzervansi, sladkor, med in umetna 

sladila ne smejo biti dodani.  

Sadni nektar je izdelek, ki ni fermentiran in je pridobljen z dodatkom vode, sladkorjev in/ali medu. 

Dovoljen je dodatek  do  20%  sladkorjev  in/ali  medu  glede  na  skupno  maso  končnega  izdelka.  

Sadni  nektarji  morajo ustrezati, po vsebnosti sadja, vsem zahtevam za sadne nektarje, ki so 

opredeljeni s pravilnikom. Sadno-zelenjavni in zelenjavni sokovi imajo nižjo energijsko, a bogato 

hranilno vrednost.  

Sokovi in nektarji morajo biti označeni v skladu s predpisom. Izdelkom je dovoljeno dodajanje 

vitaminov in mineralov v skladu s predpisom. Pri pogoju za hrambo in prevoz sokov in nektarjev ni 

posebnosti.  

S strani ponudnika mora biti zagotovljena dobava izdelka, pri katerem ni pretekla več kot 1/3 

celotnega roka uporabe. Dobavljeni izdelki morajo biti iz iste serije.  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- izdelki  ne  smejo  vsebovati  zdravju  škodljivih  snovi (toksinov,  patogenih  

mirkoorganizmov,  ne smejo prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene količine aditivov, barvil,…). 

Organoleptične   lastnosti  morajo ustrezati predpisanim  normativom,  

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- v okviru zakonskih možnosti naj bi izbrani dobavitelj omogočil tudi ogled objektov, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 

 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z ustreznimi 

deklaracijami. Naročnik želi kvalitetne sokove, s čim manj sladkorja in čim večjim sadnim deležem.  

Ponujeni sokovi, sirupi, nektarji in ostale brezalkoholne pijače naj bi bili slovenskega porekla. Vsi 

sokovi, sirupi in ostale pijače morajo biti I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  
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Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

19. SKLOP: SIRI IN MLEČNI IZDELKI IZ KOZJEGA MLEKA 

Siri morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom in zahtevam naročnika. Vsebnost mlečne 

maščobe v suhi snovi mora biti kot jo zahteva naročnik pri posamezni vrsti sira, brez konzervansov 

in aditivov. Pakiran mora biti v kontrolirani atmosferi, hranjen pri temperaturi do +8°C, rok uporabe 

mora biti naveden na pakiranju. Prevoz mora biti z ustreznimi vozili (hladna veriga ne sme biti 

prekinjena). 

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

 

20. SKLOP: EKO SADJE IN ZELENJAVA 

Eko in bio živila morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Vsebovati 

ne smejo  snovi,  ki so navedene pri posameznem živilu v obrazcih predračuna. Opremljena morajo  

biti  z ustreznimi in predpisanimi deklaracijami, z oznakami, da gre za eko ali bio živilo. Eko in bio 

živila morajo biti predelana na ekološki način, kot ga določata Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 ali 

predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.  

 

ZAHTEVE:  

- ustrezna kvaliteta živil (izvidi ne smejo biti starejši od šestih (6) mesecev), 

- pridelava / proizvodnja mora biti nadzorovana s strani za nadzor pristojnih inštitucij v 

Republiki Sloveniji, izdelki ne smejo vsebovati  nobenih zdravju  škodljivih snovi  (toksinov,  

patogenih mirkoorganizmov, ne smejo  prekoračiti z  zakonskimi  predpisi  določene  količine  

aditivov, barvil,…).  Organoleptične  lastnosti morajo ustrezati predpisanim  normativom za 

dietna, bio in eko živila, 

- zahtevamo stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, transporta in 

dostave, 

- ponujeni izdelki morajo biti na zalogi, 

- vsi izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo, 

- pridelovalec / proizvajalec mora zagotoviti varnost živil v okviru prehranske politike in 

državne zakonodaje, 

- skladiščenje in transport mora potekati v skladu s predpisi, 

- prevoz mora biti v skladu s HACCP sistemom. 
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Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z deklaracijami skladno 

z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Naročnik  bo  dosledno  preverjal  vsa  dobavljena  

živila.  Vsa  živila  morajo  biti  I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

 

REKLAMACIJE:  

V primeru, da bi naročnik ob ali po dobavi ugotovil, da dobavljena živila ne ustrezajo kriterijem o 

kakovosti živil, pakiranja ali so dobavljena z neustreznimi prevoznimi sredstvi  ali bi ugotovil, da  

živila ne ustrezajo naročenim, bo naročnik tako dobavo zavrnil in uveljavljal reklamacijo. Dobavitelj 

bo moral vsako prejeto reklamacijo rešiti najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu le-te in o 

rešitvi pisno obvestiti naročnika. Če dobavitelj ne bo upošteval upravičenih reklamacij s strani 

naročnika, bo naročnik odstopil od pogodbe. V primeru, da bi naročnik odklonil dobavo že pri 

prevzemu, bo dobavitelj dolžan dobaviti nova živila, ki bodo ustrezala naročenim v roku treh ur, 

razen v primeru, da bi se naročnik in dobavitelj dogovorila drugače, glede na lokacijo dobavitelja.  

 

Eko in bio živila morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Vsebovati 

ne smejo  snovi,  ki so navedene pri posameznem živilu v obrazcih predračuna. Opremljena morajo  

biti  z ustreznimi in predpisanimi deklaracijami, z oznakami, da gre za eko ali bio živilo. Eko in bio 

živila morajo biti predelana na ekološki način, kot ga določata Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 ali 

predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

 

Merilo za izbor:. 

1. CENA          70 točk 

Cena se pretvori v točke po naslednji formuli: 

 Najnižja ponujena cena * 70 

  Ponujena cena ponudnika 

  

2. TEHNIČNO/KVALITETNE PREDNOSTI                                            skupaj     30 točk 

     

Eko sadje  slovenskega porekla         30  točk 
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21. SKLOP: ŽAČIMBE IN OSTALA ŽIVILA 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z deklaracijami skladno 

z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Naročnik  bo  dosledno  preverjal  vsa  dobavljena  

živila.  Vsa  živila  morajo  biti  I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 

 

 

23. SKLOP: ZAMRZNJENA ŽIVILA 

Vsa živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z deklaracijami skladno 

z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. Naročnik  bo  dosledno  preverjal  vsa  dobavljena  

živila.  Vsa  živila  morajo  biti  I. oziroma posebej zahtevane kvalitete.  

Merilo za izbor: najnižja ponujena skupna cena sklopa brez DDV-ja. 
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PONUDBA IN PODATKI O PONUDNIKU 
 

Priloga št. 1 

 
PODATKI O PONUDNIKU 

 

 
 

PONUDNIK  

 

 

NASLOV PONUDNIKA 

 

 

SPLETNA STRAN PONUDNIKA 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV PONUDNIKA* 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 

 

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

Št.: 

Odprt pri: 

 

KONTAKTNA OSEBA 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE 

 

 

TELEFON  

 

 

MOBILNI TELEFON 

 

 

FAKS 

 

 

SKRBNIK POGODBE 

 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE 
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*Opomba: za elektronsko posredovanje zahtev za dodatna pojasnila, dopolnitve ponudb in ostale 

korespondence v zvezi z oddano ponudbo ter za posredovanje obvestila o objavljeni odločitvi o oddaji 

naročila na Portalu javnih naročil, bo naročnik uporabil »Elektronski naslov ponudnika«, ki ga bo 

ponudnik navedel v tem obrazcu, če le-ta ne bo naveden, pa »Elektronski naslov kontaktne osebe«. 

 

 
 

 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 
 Žig in podpis: 

 
 

 
Priloga št. 2 

 
IZJAVA O PREDLOŽITVI PONUDBE 

 
 
Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku ZA SUKCESIVNO 

DOBAVO ŽIVIL št.  JN004-2017 dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

 

I. Navedba ponudnika, na kakšen način daje ponudbo: 

 

Ponudbo dajemo (ustrezno obkrožiti!): 

a) samostojno 

b) s podizvajalcem (-i) (navesti): 

_________________________________________________________ 

c) skupno ponudbo v skupini ponudnikov (navesti): 

_________________________________________________________, 

 

poslovodeči ponudnik je: _____________________________________. 

  

 

II. Navedba ponudnika, ali se ponudba nanaša na celotno naročilo ali na posamezen sklop: 

 

Ponudba se nanaša (ustrezno obkrožiti!): 

 

a) na celotno naročilo 

b) na posamezne sklope, in sicer: 

 

1) na SKLOP 1 9) na SKLOP 9 17) na SKLOP 17 

 

2) na SKLOP 2 

 

10) na SKLOP 10 

 

18) na SKLOP 18 

 

3) na SKLOP 3 

 

11) na SKLOP 11 

 

19) na SKLOP 19 

 

4) na SKLOP 4 

 

12) na SKLOP 12 

 

20) na SKLOP 20 
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5) na SKLOP 5 13) na SKLOP 13 21) na SKLOP 21 

 

6) na SKLOP 6 

 

7) na SKLOP 7 

 

8) na SKLOP 8 

 

14) na SKLOP 14 

 

15) na SKLOP 15 

 

16) na SKLOP 16 

 

22) na SKLOP 22 

 

23) na SKLOP 23 

 

 

 

III. Izjave ponudnika 
 
III.1 

Izjavljamo, da bomo na naročnikovo zahtevo pred oddajo naročila predložili dokazila, iz katerih bo 

razvidno, da ponujeno blago ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in predložili veljavni cenik 

vseh artiklov, ki jih imamo v svojem prodajnem programu (ki se nanašajo na predmet javnega 

naročila, pa niso zajeti v ponudbenem predračunu). 
 
III.2 
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu ter z naročnikom 
sklenili pogodbo, upoštevali zahtevane roke dobav, in sicer bomo zagotovili dobavo blaga na lokacije 
iz 1.3. točke najkasneje v rokih, ki so navedeni v  razpisni dokumentaciji. Na lokaciji dobave ne bomo 
puščali blaga brez prevzema, na prostem, pred objekti ali pred prostori za shranjevanje.  
 

III.3 
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu ter z naročnikom 
sklenili pogodbo, naročnika pisno obveščali o akcijskih cenah blaga in jih ob dobavi blaga tudi 
upoštevali, v kolikor bodo akcijske cene nižje od pogodbenih.  

III.4 

Izjavljamo, da bo ekološko blago, ki je navedeno v ponudbi, v primeru, da bomo izbrani na 
predmetnem javnem naročilu ter z naročnikom sklenili pogodbo, dobavljivo ves čas veljavnosti 
pogodbe in da bomo na kupčevo zahtevo dokazali, da je blago pridelano na ekološki način, kot ga 
določajo Uredba  Sveta (ES) št. 834/2007/ES, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja 
ekološko pridelavo živil.   
 
III.5 
Izjavljamo, da so vsi ponujeni artikli kakovostni in neoporečni in ustrezajo veljavni zakonodaji, vsem 
zahtevam zakonodaje, ki določa kakovost živil in potrošnega blaga in veljavnim predpisom v Evropski 
uniji in Republiki Sloveniji, ki urejajo področje živil (pridelave, predelave, obdelave, pakiranja, 
skladiščenja, transportiranja) in področje neprehrambenega blaga. 
 
Rok uporabnosti ob dostavi bo minimalno polovica celotnega roka uporabnosti, pri interventnih 
dobavah pa minimalno 3 dni od dneva dobave. 
 
Embalaža (tudi transportna) bo v skladu s predpisi in bo zagotavljala varnost živil in bo takšna, da 
popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi vplivi ter poškodbami in ustreza 
veljavni zakonodaji za proizvodnjo in promet z živili. Embalaža ob dostavi ne bo poškodovana. 
 
Zagotavljamo redni, brezplačni odvoz transportne embalaže (PVC zaboji, škatle…). 
 
III.6 
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu ter z naročnikom 
sklenili pogodbo, le-to izvajali upoštevajoč vso veljavno zakonodajo s področja proizvodnje in prometa 
z živili, da bosta kvaliteta in količina dobavljenih artiklov v skladu s konkretnim naročilom ter normativi 
naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji tega javnega naročila ter da bo kvaliteta artiklov 
ustrezala zahtevam veljavne zakonodaje. 
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III.7 
Izjavljamo, da bodo dobavljena živila v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter 
snovi, ki prihajajo v stik z živili, zdravstveno ustrezna, da ne vsebujejo bioloških, kemičnih in fizikalnih 
dejavnikov tveganja in da bomo kadarkoli na naročnikovo zahtevo, dostavili ustrezna dokazila, in sicer 
najkasneje v roku 7 dni od prejema zahteve. 

 

 

IV. Izjava o (ne)prepovedi poslovanja z naročnikom 

 

Izjavljamo, da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in nam na podlagi tega člena ni prepovedano 

poslovanje z naročnikom. 

 

 

 

 

 

 

V. Izjava o vpisani(-h) dejavnosti(-h), ki je(so) predmet javnega naročila 

 

Izjavljamo, da imamo v statutu ali družbeni pogodbi vpisano/-e dejavnost/-i, ki je/so predmet javnega 

naročila, ter da bomo naročniku v primeru njegove zahteve, predložili statut ali družbeno pogodbo ali 

drugo dokazilo, ki navedeno izkazuje. 

 

 

VI. Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov 

 

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje tega javnega naročila, in 

vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da 

bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki, podani v ponudbeni 

dokumentaciji, resnični ter za podane podatke in njihovo resničnost prevzemamo popolno 

odgovornost.  

 

 

 

 

 
 
Kraj in datum: 

 
Ponudnik: 

  
Žig in podpis: 
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Priloga št. 3 
 

PONUDBENI POGOJI 

 

Na osnovi javnega naročila za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo 

živil št.  JN004-2017 podajamo oz. potrjujemo ponudbene pogoje, skladno z razpisno dokumentacijo:  

 

 

1. Veljavnost ponudbe je do vključno 31.08. 2017. 

 

2. Vsi ostali pogoji so skladni z osnutkom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

 

 

Poleg navedenega: 

 

 

II.1  

Izjavljamo, da ponujeno blago ustreza vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. 

 

II.2  

Zagotavljamo, da se bomo seznanili z določbami hišnega reda glede pravil gibanja, Izjavljamo, da 

bomo naročniku, v skladu z zgoraj navedenim, pred sklenitvijo pogodbe posredovali podpisane izjave 

delavcev (Priloga št. 10). 

 

II.3 

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na predmetnem javnem 

naročilu, skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 

RS, št. 69/11 – ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, pred sklenitvijo 

pogodbe predložili izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu našega 

podjetja kot ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere 

se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z našim 

podjetjem kot ponudnikom. V primeru fizičnih oseb bo izjava vsebovala ime in priimek, naslov 

prebivališča in delež lastništva. 

 

 

 
 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik: 

  

Žig in podpis: 
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Priloga št. 4 

 

 

PONUDBENI PREDRAČUN 
 
 
 
 

Ponudbeni predračuni za sklope od 1 do 23 – priloge  
so podani v posebni Excelovi datoteki  
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Priloga št. 5 
 
 
 
 

IZJAVA O SESTAVI PONUDBENE CENE 

 
 
V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za 
SUKCESIVNO DOBAVO ŽIVIL št. JN004-2017 izjavljamo, da ponudbene cene 
vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene (npr. stroške blaga, stroške dostave, 
manipulativne stroške, davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitni 
popust in vse ostale morebitne stroške, ki jih bomo imeli z realizacijo naročila). Na zahtevo 
naročnika bomo predložili sestavo ponudbene cene po elementih ponudbene cene. 
 
 

 

 

Kraj in datum:        Ponudnik: 

  

Žig in podpis: 
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Priloga št. 6 

 

 

 

OSNUTEK POGODBE 

 

 

GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga 

zastopa direktor Tone Hrovat, identifikacijska številka za DDV: SI46571558; matična številka: 

5089107000;  TRR SI56 01100-6030703530 

 

 

in 

 

...........…………………………..........…………..........…....…………………...., ki ga zastopa (naziv 

prodajalca, naslov, kraj) 

…..……..…….…......…………………. (v nadaljevanju prodajalec)  

(ime, priimek in naziv podpisnika) 

 

identifikacijska številka: ……….......... 

 

 

skleneta naslednjo 

 

 

OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNO DOBAVO ŽIVIL 

 

ŠT. ......................................... 

 

1. člen 

/upoštevati smiselno glede na sklop za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Predmet pogodbe je nakup in dobava živil (prehrambenega blaga) po ponudbenem predračunu 

št.___________ z dne___________ (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je prilogi in sestavni del 

te pogodbe in je bil predložen v ponudbi na javno naročilo za oddajo naročila blaga po odprtem 

postopku, št. JN004-2017, objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____, pod objavo št.______ in v 

Uradnemu listu Evropske unije, dne________, pod objavo št._________ (v nadaljevanju: javno 

naročilo), po naslednjih sklopih: /navesti sklope, za katere se sklepa pogodba/  

 

  

  

1.SKLOP:  MESO IN MESNI IZDELKI (razen perutnine) 

2 SKLOP: PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINE 

3 SKLOP: SVEŽE RIBE  

4 SKLOP: ZAMRZNJENE RIBE IN MEHKUŽCI 
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5 SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

6 SKLOP: KRUH, PEKOVSKO PECIVO  

7 SKLOP: TESTENINE IN RIŽ 

8 SKLOP: MOKA IN MLEVSKI IZDELKI 

9 SKLOP: SADJE 

10 SKLOP: ZELENJAVA 

11 SKLOP: ZAMRZNJENA SADJE IN ZELENJAVA 

12 SKLOP: GOBE IN SADJE 

13 SKLOP: KONZERVIRANI IZDELKI 

14 SKLOP: OLJA 

15 SKLOP: JAJCA 

16 SKLOP: ALKOHOLNE PIJAČE 

17 SKLOP: PIVO 

18 SKLOP: BREZALKOHOLNE PIJAČE 

19 SKLOP: SIRI IN MLEČNI IZDELKI IZ KOZJEGA/KRAVJEGA MLEKA 

20 SKLOP: EKO SADJE IN ZELENJAVA 

21 SKLOP: ZAČIMBE IN OSTALA ŽIVILA 

22 SKLOP: SADNI SIRUPI 

23 SKLOP: ZAMRZNJENA ŽIVILA 

 

 

Dvoletna količina blaga, ki je navedena v ponudbenem predračunu, je okvirna, ni dokončna in se 

prilagaja konkretnim potrebam in razpoložljivim finančnim sredstvom kupca. Kupec ni zavezan naročiti 

celotne okvirne količine blaga. 

V primeru, da se v času trajanja pogodbe naknadno pojavi potreba po artiklih, ki niso zajeti v 

ponudbenem predračunu, so pa predmet tega javnega naročila, si kupec pridržuje pravico nabaviti 

artikle pri prodajalcu po veljavnem ceniku z upoštevanim ____% popustom. /izpolni se v fazi sklepanja 

pogodbe/ Popust je fiksen za čas trajanja pogodbe. 

 

Nakup artiklov izven ponudbenega predračuna ne bo presegal 30% pogodbene vrednosti. 

 

V kolikor prodajalec ne bo izpolnjeval pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, si 
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kupec pridržuje pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru je prodajalec dolžan kupcu povrniti 

vso škodo. 

 

 

2. člen 

/upoštevati smiselno glede na sklop za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Dobavljeno blago mora biti kakovostno, neoporečno, ustrezati mora veljavni zakonodaji, vsem 

zahtevam zakonodaje, ki določa kakovost živil in potrošnega blaga ter veljavnim predpisom v Evropski 

uniji in Republiki Sloveniji, ki urejajo področje živil (pridelave, predelave, obdelave, pakiranja, 

skladiščenja, transportiranja) ter normativom in opisom iz ponudbenega predračuna.  

 

Dobavljeno blago mora biti v skladu z Zakonom o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 

prihajajo v stik z živili, zdravstveno ustrezno, da ne bo vsebovalo bioloških, kemičnih in fizikalnih 

dejavnikov tveganja. 

 

Prodajalec mora kupcu, kadarkoli na njegovo zahtevo, dostaviti ustrezna dokazila o zdravstveni 

ustreznosti živil, in sicer najkasneje v 7 dneh od prejema zahteve.   

 

Rok uporabnosti ob dostavi bo minimalno polovica celotnega roka uporabnosti, pri interventnih 

dobavah pa minimalno 3 dni od dneva dobave. 

 

V primeru, da v času uporabljanja te pogodbe prodajalec iz objektivnih razlogov ne more več 

dobavljati določenega artikla iz ponudbenega predračuna, mora posredovati kupcu v potrditev nov, 

nadomestni artikel, ki mora biti vsaj enakovreden artiklu iz ponudbenega predračuna. Za enakovredna 

živila se štejejo živila, ki so po lastnostih, zahtevani kvaliteti (tudi senzorični, to so vonj, videz, barva, 

okus,...), sestavi in uporabnosti primerljiva ali celo boljša od navedenih v ponudbenem predračunu.  

 

Embalaža (tudi transportna) mora biti v skladu s predpisi, mora zagotavljati varnost živil in mora biti 

takšna, da popolnoma zaščiti blago pred mehanskimi, kemičnimi in drugimi vplivi ter poškodbami in da 

ustreza veljavni zakonodaji za proizvodnjo in promet z živili. Embalaža ob dostavi ne sme biti 

poškodovana. 

 

Prodajalec mora zagotoviti redni, brezplačni odvoz transportne embalaže (PVC zaboji, škatle…). 

 

Dobavljeno blago mora ustrezati temeljnim okoljskim zahtevam iz razpisne dokumentacije skladno z 

Uredbo o zelenem javnem naročanju. Ekološka živila, ki so navedena v ponudbenem predračunu, 

mora prodajalec zagotavljati ves čas veljavnosti pogodbe.  

Prodajalec mora v času veljavnosti te pogodbe na kupčevo zahtevo dokazati, da je blago, ki je 

navedeno kot ekološko, pridelano na ekološki način, kot ga določajo Uredba  Sveta (ES) št. 

834/2007/ES, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo 

kmetijskih pridelkov oziroma živil. 

 

 

3. člen 

/upoštevati smiselno glede na sklop za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Cene iz ponudbenega predračuna so oblikovane za dobavo DDP lokacije dostave: 

 

 GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto,  



 
 

GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL 

 

52 

 

 SŠGT, Ulica talcev 3a, Novo mesto in  

 Hiša kulinarike, Glavni trg 32, Novo mesto. 

 

Kupec si pridržuje pravico do spremembe lokacije dostave in števila lokacij, na katere je potrebno 

dobavljati blago. 

Prodajalec se zavezuje, da dobavljenega blaga na lokaciji dostave ne bo puščal brez prevzema, na 

prostem, pred objekti ali pred prostori za shranjevanje. 

 

4. člen 

 

Cene brez DDV iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 12 mesecev od datuma sklenitve 

pogodbe. Po preteku tega obdobja - 12 mesecev od sklenitve pogodbe, se cene lahko usklajujejo z 

indeksom rasti cen življenjskih potrebščin (v nadaljevanju: indeks), vendar ko ta kumulativno preseže 

4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po preteku te dobe - 12 

mesecev od sklenitve pogodbe. Nadaljnje uskladitve cen se lahko izvedejo, ko indeks kumulativno 

ponovno preseže 4%, pri čemer je izhodišče za izračun indeksa indeks, ki je uradno objavljen po 

zadnji spremembi cen. 

 

Cene se lahko spremenijo največ v višini 80% izračunanega indeksa. Vsako spremembo cene mora 

prodajalec utemeljiti, kar bo podlaga za morebitna pogajanja, izvedena pred sklenitvijo aneksa k tej 

pogodbi.  

 

Vse cene so izražene v eurih (EUR) ter vključujejo vse elemente iz katerih so sestavljene, kot so npr. 

blago, dostava, ostali nepredvideni stroški, morebitni popust, davek na dodano vrednost in vse ostale 

morebitne stroške, ki jih bo imel prodajalec v zvezi z realizacijo naročila. 

 

 

5. člen 

/uporabiti smiselno glede na sklop, za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Okvirna dvoletna pogodbena vrednost za sklop_______ /v primeru, da se pogodba sklepa za več 

sklopov/ iz 1. člena te pogodbe znaša ______________ EUR, ______% davek na dodano vrednost 

znaša ___________EUR. Okvirna dvoletna pogodbena vrednost za sklop_______ z davkom na 

dodano vrednost tako znaša _____________ EUR. /Navesti pogodbeno vrednost ločeno za vsak 

sklop, v primeru da se pogodba sklepa za več sklopov/ 

 

Okvirna skupna dvoletna pogodbena vrednost znaša ______________ EUR, ______% davek na 

dodano vrednost znaša ___________EUR. Okvirna skupna dvoletna pogodbena vrednost z davkom 

na dodano vrednost tako znaša _____________ EUR.  

 

 

6. člen 

/upoštevati smiselno glede na sklop za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Dobava blaga bo sukcesivna, na podlagi sprotnih naročil kupca, ob delavnikih (od ponedeljka do 

petka).   
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Kupec bo blago naročal po telefonu na telefonsko številko _______ in po faksu na številko _______ ali 

na elektronski naslov _______ . /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/ 

 

Kupec je dolžan blago naročiti vnaprej, najkasneje do 12.00 ure predhodnega dne za tekoči dan 

porabe, interventne - neplanirane dobave in dobave manjših količin blaga pa do konca prodajalčevega 

delovnega časa (delovni čas prodajalca je od ____ do ____ ure) /izpolni se v fazi sklepanja pogodbe/, 

oziroma po dogovoru. 

 

Interventne – neplanirane dobave so dobave za potrebe nepredvidenih akcij, in sicer za pripravo cca. 

250 obrokov (št. obrokov je znano prej), in dobave manjših neplaniranih količin blaga.  

Kupec bo večje količine za potrebe nepredvidenih akcij naročil predhodni dan. 

 

 

7. člen 

/upoštevati smiselno glede na sklop za katerega se sklepa pogodba/ 

 

Za vsak dan zamude pri dobavi blaga, oz. za vsako uro zamude pri interventnih dobavah, kupec 

prodajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 1 % od skupne vrednosti zamujene dobave blaga z 

vključenim DDV.  

 

Za vsak dan zamude s pravilno izpolnitvijo pri dobavi blaga (od dospelosti obveznosti do odprave 

napak), oz. za vsako uro zamude pri interventnih dobavah, kupec zaračuna prodajalcu pogodbeno 

kazen v višini 1% od skupne vrednosti zamujene dobave blaga z vključenim DDV.  

 

Če prodajalec delno ali v  celoti ne izpolni svoje pogodbene obveznosti, kupec prodajalcu zaračuna 

pogodbeno kazen v višini 10% od neizpolnjene pogodbene vrednosti. 

Kupec terjatev iz naslova morebitne zaračunane pogodbene kazni lahko pobota s finančnimi 

obveznostmi po tej pogodbi. 

 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo prodajalca, ob sprejemu izpolnitve 

kupec ni dolžan prodajalca posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni, pač 

pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili te pogodbe ob vsaki zamudi brez obvestila. 

 

 

8. člen 

 

Prodajalec se zavezuje pisno obveščati kupca o akcijskih cenah blaga in jih ob dobavi blaga tudi 

upoštevati, v kolikor so akcijske cene nižje od pogodbenih.   

 

 

9. člen 

 

Prodajalec bo kupcu zaračunal blago na podlagi prevzemnih dokumentov (dobavnic), potrjenih s strani 

kupca. 

 

Kupec bo račune, izstavljene po dobavi blaga, na podlagi obojestransko podpisane dobavnice, ki bo 

priloga računu,  poravnal 30. dan od dneva uradnega prejema računa na račun prodajalca št. 

_____________________________, odprt pri __________________________, oziroma na račun 

prodajalca, ki je naveden na računu, oziroma na račun podizvajalcev ki zahtevajo neposredno plačilo 

s strani kupca, kot je opredeljeno v 10. členu te pogodbe. Prodajalec mora računu priložiti račune 

podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da 
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prodajalec nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. Plačilni rok prične 

teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, 

ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se 

za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET. Pri 

izstavitvi računov se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.  

 

V primeru zamude plačila ima prodajalec oz. podizvajalec pravico od kupca zahtevati plačilo 

zakonskih zamudnih obresti. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da prodajalec nastopa 

s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani kupca/. 

 

Prodajalec izdane račune pošilja kupcu v elektronski obliki v skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih 

storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/2016). 

 

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu pri posredovanju eRačunov upošteval sledeče podatke: 

 
Proračunski uporabnik (PU) Ident. št. za 

DDV 

TRR in Bic koda Matična številka 

kupca 

Številka 

referenčnega 

dokumenta 

GRM NOVO MESTO – 

CENTER BIOTEHNIKE IN 

TURIZMA, Sevno 13, 

8000 NOVO MESTO 

SI46571558 SI56  

01100-6030703530 

 

5089107 

 

 

 
 

10. člen 

/upoštevati, če ponudnik nastopa s podizvajalcem-i/ 

 

Prodajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Prodajalec je podizvajalca(-e) 

navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z 

Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3). Obrazec »Podatki o 

podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim plačilom« je v prilogi pogodbe. 

 

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca 

za neposredno plačilo«, prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi računa, potrjenega s strani 

prodajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu. Izjava je v prilogi pogodbe. 

 

Za podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo kupec po zaključku 

pogodbe prodajalca pozval, da pošlje kupcu svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačila za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno 

povezano s predmetom javnega naročila. Prodajalec mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od 

plačila zadnjega računa kupca prodajalcu. V primeru, da prodajalec kupcu v navedenem roku ne 

posreduje izjav iz tega odstavka, kupec Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Prodajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  

podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo kupcu, kateremu 

bo priložil Dokazila za podizvajalca, navedena v podtočki 9.2.3 točke 9.2 razpisne dokumentacije 

javnega naročila. Kupec poda soglasje ali zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v 

roku 10 dni od prejema predloga oziroma obvestila prodajalca.  

 

Če kupec ugotovi, da blago dobavlja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201059&stevilka=3271
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od pogodbe. 

 

11. člen 

upoštevati za vsak posamezen sklop 

 

Prodajalec se obveže, da bo najkasneje v 15 (petnajstih) dneh po obojestranskem podpisu pogodbe, 

za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, predložil kupcu kavcijsko zavarovanje 

zavarovalnice oz. bančno garancijo oz. menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skladno s 

pogoji javnega naročila (v nadaljevanju garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 

2% skupne okvirne pogodbene vrednosti z DDV iz 5. člena te pogodbe /upoštevati glede na skupno 

okvirno  pogodbeno vrednost za katero se sklepa pogodba/, to je _________ EUR /Izpolni se v fazi 

sklepanja pogodbe/. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj 30 

dni po preteku veljavnosti pogodbe. 

 

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost pogodbe. Če 

prodajalec v roku, navedenem v prvem odstavku tega člena, ne predloži garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna. Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti ima kupec pravico unovčiti v primeru, da prodajalec ne bo pravočasno in pravilno 

izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti. 

 

 

12. člen 

 

Prodajalec zagotavlja, da se bo seznanil z določbami hišnega reda kupca. 

 

Prodajalec mora ob vsaki spremembi delavcev takoj obvestiti kupca in mu v primeru novega delavca 

posredovati potrebno izjavo. Kupec ima kadarkoli pravico preveriti skladnost posredovanih izjav 

delavcev z dejanskim stanjem 

 

13. člen 

 

Prodajalec zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge nedovoljene 

koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, posredno ali neposredno po 

kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu zaposlenemu v vladi 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 katerikoli zakon ali odločitev vlade ali 

drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, obdržal posel, sklenil posel pod 

ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k prodajalcu ali kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu 

povezanemu podjetju.  

 

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun druge pogodbene 

stranke (prodajalca), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, 

ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 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, zastopniku, posredniku; 
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nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

 

14. člen 

 

V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi, 

začne kupec ustrezne postopke za njeno prekinitev. 

 

V primeru ugotovitve večkratnega poslabšanja kvalitete blaga oz. neizpolnjevanja zahtev iz razpisne 

dokumentacije tekom izvajanja pogodbe lahko kupec unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti iz 10. člena te pogodbe in začne postopek prekinitve pogodbenega razmerja s pisno 

odpovedjo pogodbe. Odpovedni rok je tri mesece od prejema pisne odpovedi oziroma do sklenitve 

pogodbe z novim prodajalcem. V vseh primerih je prodajalec dolžan povrniti nastalo škodo. 

 

 

15. člen 

 

Skrbnik pogodbe s strani kupca je _________________. 

 

Tehnični skrbnik pogodbe s strani kupca, ki bo skrbel za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta 

pogodbe je _____________________. 

 

Skrbnik te pogodbe za prodajalca je __________________. 

 

 

16.  člen 

 

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Obligacijskega zakonika in 

drugi predpisi, ki urejajo to področje.  

 

 

17. člen 

 

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer pa jih rešuje 

stvarno pristojno sodišče v Novem mestu. 

 

 

18. člen 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti 
prodajalca iz prvega odstavka 11. člena te pogodbe, ter velja do poteka obdobja, za katerega se 
sklepa.   
 
Pogodba se sklepa za obdobje 24 mesecev.  
 

Kupec si pridružuje pravico, da ne naroča blaga po tej pogodbi v breme proračunov prihodnjih let, 

dokler za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. 

 

Kupec si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem proračunu nima zagotovljenih 

zadostnih pravic porabe. Kupec lahko odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom, ki začne 

teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega prodajalcu s priporočeno pošto. 
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V primeru, da se bodo zaradi večjih potreb sredstva okvirne pogodbene vrednosti izčrpala pred 

potekom obdobja veljavnosti pogodbe, lahko kupec v primeru, da bo imel zagotovljena finančna 

sredstva, s prodajalcem, na podlagi 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3, sklene aneks k 

pogodbi, za povečanje okvirne pogodbene vrednosti za največ 30%, v primeru izčrpanja slednje 

vrednosti, pa pogodba preneha veljati ne glede na njeno obdobje veljavnosti oziroma v primeru 

neizčrpanosti z dnem veljavnosti. 

Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca 

ali njegovega podizvajalca. 

 

Kupec lahko, ne glede na določila Obligacijskega zakonika, odstopi od pogodbe v naslednjih 

okoliščinah: 

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

- v času oddaje javnega naročila je bil prodajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

kupec moral izključiti iz postopka javnega naročila, pa s tem dejstvom kupec ni bil seznanjen v 

postopku javnega naročila; 

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 

2012), Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU (UL C št. 326 z dne 26. 10. 2012) in ZJN-

3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno 

naročilo ne bi smelo biti oddano prodajalcu. 

 

 

19. člen 

 

Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri izvode, prodajalec pa en 

izvod. 

 

 

..........................., dne __________  Novo mesto, dne ______________ 

 

Prodajalec:                              Kupec: 

 

                                                                      GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE               

................………………..                         IN TURIZMA 

(naziv )              

...………………........……                             ………..………………………..         

(ime in priimek podpisnika)                           (ime in priimek podpisnika) 

 

……………………………                           …………………………………. 

(naziv podpisnika)                                         (naziv podpisnika) 
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Priloga št. 7 
 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z 
NEPOSREDNIM PLAČILOM 

 
 
V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo 

živil, št. JN004-2017 izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju 

navajamo sledeče podatke: 

 
 

 
PODATKI O PODIZVAJALCU: 
 
 
PODIZVAJALEC  

 

 

 
NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 

 
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA 

 

 
 

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 
 

MATIČNA ŠTEVILKA 

 

 

 
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 

 

 

 
TRANSAKCIJSKI RAČUN 

 

št.: 
odprt pri: 

(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva 
neposrednega plačila s strani naročnika) 
 

 
KONTAKTNA OSEBA 

 

 
 

TELEFON / MOBILNI TELEFON 

 

 
 
ZAKONITI ZASTOPNIK 
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IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM: 

 

Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti 

in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni 

prepovedano poslovanje z naročnikom. 

(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 

EUR brez DDV.) 

 

 

UDELEŽBA PODIZVAJALCA: 

 

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe za 

_____ (navesti sklop) udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene 

vrednosti tega sklopa, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:  

 

_________________________________________________________________________ 

(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil) 

 

 

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM: 

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti) 

 

a) Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika. 

 

b) NE ZAHTEVA neposrednega plačila s strani naročnika. 

 

 

 

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih. V 

primeru več sklopov, se podatki glede udeležbe podizvajalca navedejo za vsak sklop, v katerem je 

udeležen podizvajalec, posebej (razdelek "UDELEŽBA PODIZVAJALCA" se kopira). 

 

 
 
 
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
Žig in podpis: 
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Priloga št. 8 
 
 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 
 
 

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka) 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo 

živil, št. JN004-2017, v primeru, da bo ponudnik _____________________________________ 

(naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu 

ter bo naročnik z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po 

predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno 

nam. 

 

 

 

 

 

 

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za 

tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati 

podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: PODIZVAJALEC: 
  

Žig in podpis: 
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Priloga št. 9 

 

 

 
POŠILJATELJ: 
 
----------------------------------- 
 
----------------------------------- 
 

  

 
 
 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše Glavna pisarna) 

                                            
 
 
 
GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
SEVNO 13 
8000  NOVO MESTO 

   
 
 
 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA  
JAVNO NAROČILO ZA ODDAJO NAROČILA BLAGA PO ODPRTEM POSTOPKU ZA 
SUKCESIVNO DOBAVO ŽIVIL 
 

ŠT. JN004-2017 
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 Vzorec  

Menična izjava izdajatelja menice za zavarovanje resnosti ponudbe 

Ponudnik (naziv in naslov): 

____________________________  

____________________________ 

Za zavarovanje resnosti ponudbe v zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem 

postopku za SUKCESIVNO DOBAVO ŽIVIL, št JN004-2017, ki je bilo objavljeno v Uradnemu listu 

Evropske unije, št._______, dne________, pod objavo št._________ in na portalu javnih naročil dne 
_____, pod objavo št.______, izročamo naročniku GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto,     
1 (eno) menico v višini ________________EUR (z besedo: _______________________________ EUR 
00/100), za zavarovanje za resnost ponudbe. 

 

Menica je podpisana s strani odgovornih(e) oseb(e) kandidata: 

priimek in ime _________________________ kot _________________ podpis __________ 

priimek in ime _________________________ kot _________________ podpis __________ 

priimek in ime _________________________ kot _________________ podpis __________ 

Podpisnik(i) menice je/so pooblaščen(i) za podpis menice. 

Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po poteku roka za prejem ponudb, v primeru, da v 
postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe, v primeru, da po podpisu pogodbe naročniku ne 
bomo predložili zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji naročila, unovči 
menico. 

Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«.  
Menica je veljavna in se lahko uporabi do vključno 19. 08. 2017. 

Menica je plačljiva pri banki _______________________________, ki vodi naš transakcijski  

račun številka  ________________________________________. 

Priloga: MENICA 

 
Kraj in datum: ____________________ 
 
       žig       Podpis izdajatelja menice 
        

    _______________________ 
 
 
 

Opomba: Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika 
ponudnika. 
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             Vzorec št. 4 
 
 
 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

(za fizične osebe) 

 

 

Spodaj podpisani/-a:  

- ime in priimek   ___________________________________  

- naslov:              ___________________________________ 

- datum rojstva:   ___________________________________ 

- kraj, občina in država rojstva:  _____________________________________________ 

- EMŠO:              ___________________________________ 

dajem soglasje naročniku - GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 Novo mesto, da pridobi vsa dokazila 

oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so potrebni za preveritev izpolnjevanja pogojev za 

___________________________ (navesti status: 1/ponudnik ali  2/podizvajalec ali 3/drug gospodarski 

subjekt, na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje), in sicer: ___________________________________ 

(navesti naziv, naslov, matično številko ponudnika oz. podizvajalca oz. drugega gospodarskega subjekta), v 

zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil , št. 

JN004-2017, v skladu z navedbami iz razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila, in sicer 

dokazila oz. podatke, ki se nanašajo name kot člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali 

osebo, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor. 
 

 

 

Opomba:  

- Ponudnik mora obrazec predložiti za vse svoje fizične osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa ali ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor, ter prav tako 

za vse fizične osebe podizvajalca, če le-tega prijavlja v ponudbi, ter drugega gospodarskega 

subjekta, če se v ponudbi sklicuje na njegove kapacitete. 

- Ponudnik bo moral navedeno predložiti na zahtevo naročnika, zaželeno pa je, da predloži že v 

ponudbi. 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Podpis osebe, ki daje soglasje: 
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