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Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

1. Povabilo k sodelovanju 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Ugotavljanje sposobnosti 

4. Merila 

5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja 

6. Ponudbena dokumentacija-obrazci za pripravo, ponudbe 

7. Vzorec pogodbe 

8. Popisi/predračuni 

 

1. POVABILO K SODELOVANJU 

 

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne__________2018, pod številko JN00______/2018-W01, 

objavil obvestilo o javnem naročilu po  postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z 47. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3). 

Predmet javnega naročila: JNMV011p-2018 DOBAVA BLAGA IN REŠITVE ZA UČNI 

IZDELOVALNI LABORATORIJ III. 

Vabimo vas k sodelovanju -  k oddaji ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z 

oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). 

RD je na voljo brezplačno in je dostopna na internetni strani http://jr.grm-nm.si/ 

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije izključno na portalu javnih naročil 

s postavitvijo vprašanj na portalu javnih naročil. Odgovarjali bomo na vprašanja, ki bodo 

postavljena prek portala javnih naročil do 20.09.2018 do 12h. 

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo. Pogajanj ne bo. PONUDNIKI BODO POZVANI K 

PREDLOŽITVI MOREBITNIH VZORCEV, IZJAV O SKLADNOSTI, CERTIFIKATOV, A-TESTOV, 

skratka k predložitvi dokazov ob morebitnih kakršnokolih nejasnostih, neskladnostih. 

Kontaktna oseba naročnika je: 

Milena Bartelj, mag. medk. manag. 

Tel.: 07 39 34 713 

Mail: milena.bartelj@guest.arnes.si 
 

http://jr.grm-nm.si/
mailto:milena.bartelj@guest.arnes.si
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Ponudbe je potrebno oddati prek portala najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem 

naročilu – do 21.09.2018 do 8h, odpiranje ponudb bo javno prek portala 

https://ejn.gov.si/eJN2.  21.09.2018 ob 08.30h. 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo 

funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 

uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 

informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno 

potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA 

(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2          najkasneje do 21.09.2018 do 8h . Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 

v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 

je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 

sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika se takšna ponudba 

zavrne kot nedopustna. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 21.09.2018 

in se bo začelo ob 08.30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob 08.30 uri, ki je določena za 

javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 

oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-

JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 

Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago 

v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
http://www.nlb.si/
https://ejn.gov.si/eJN2%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20najkasneje%20do%2021.09.2018%20do%208h
https://ejn.gov.si/eJN2
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Naročilo NI razdeljeno na sklope. 

Ocenjena vrednost javnega naročila JNMV011p-2018 znaša 54.000,00€ brez DDV. 

 

 
 

 GRM NOVO MESTO 

  Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

                                          direktor  
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in priloži zahtevana dokazila, vse skenira in naloži na portal. 

2. 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

 Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana); 

 Vzorec pogodbe (izpolnjen, žigosan in podpisan), 

 Izjave, dokazila in listine iz 8.točke navodil za izdelavo ponudbe; ESPD, 

 Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna 

ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem 

mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, 

morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 Tehnično specifikacijo/popise (izpolnjene, žigosane in podpisane); 

Vsi zgoraj navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani, žigosani in prek sistema eJN 

skenirani v .pdf obliki – predloženi v razdelek  »predračun, ESPD, druge priloge«. 

Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

Ponudba mora veljati 60 dni od roka za predložitev ponudbe.  

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko odda prijavo za en, več 

ali vse sklope. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. 

Listine se izpolni, podpiše ter skenirane predložiti preko sistema eJN skladno z navodili ter 

razpisne dokumentacije. 

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo biti 

dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če je izvirnik 

posebej zahtevan. Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
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3. 

Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 

(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 

javnem razpisu. 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 

javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 

primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj 

navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana 

kot najugodnejši ponudnik. 

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno ali bo naročnik 

izpolnjevanje pogojev iz 10. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega 

ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

Pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnersko pogodbo), predloži ponudnik, 

kateremu se odda javno naročilo. V pogodbi se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od 

naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh 

sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba  mora jasno 

določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji 

solidarno in vsak posebej v celoti. 

 

4. 

Podizvajalci v ponudbi 

V primeru javnih naročil, pri izvedbi katerih so vključeni podizvajalci, in v kolikor podizvajalci 

v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo 

neposredna plačila, mora izvajalec v pogodbi o izvedbi javnega naročila pooblastiti naročnika, 

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

podizvajalec pa mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega podizvajalca (asignacija). Soglasja 

podizvajalcev za neposredna plačila so priloga pogodbe. Roki plačil glavnemu izvajalcu in 

njegovim podizvajalcem so enaki. 

Glavni izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti 

ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene veljavne pogodbe s 

podizvajalci. 
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Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede 

na število podizvajalcev, ki jih navede v svoji ponudbi. 

 

5. 

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.  

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 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. 

6. 

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora 

navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, davke, carine, DDV, 

popuste in rabate.  

VSE CENE SO PONUJENE S PREDPOSTAVKO DA BLAGO, STVAR, STROJ OB DOBAVI DELUJE. 

NE PRIZNAVAMO NOBENID DODATNIH STROŠKOV. (npr. zahteva za dobavo sušilnice. 

Mišljeno je z vsemi priključki, nastavki, vijaki. Postavljena, pripravljena za delo. Pri nas je 
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potrebno samo pritisniti gumb in vse deluje, nikakor pa ne, na pol sestavljena in za dokončno 

delovanje je potreben nakup nam nepredvidljivih napajanj, mašin, kablov, drobnega 

potrošnega materiala.. 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo 

ponudili vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.  

Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka lahko ponudnik 

ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu, vendar tehnične 

karakteristike morajo biti iste oz. primerljive. 

 

7. 

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: 

 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. 
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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. 

 

8. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in 

dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni 

osebi ponudnika, navedeni v ponudbi, razen obvestila o oddaji in izbiri, ki se pošiljajo 

izključno na portal javnih naročil. 

      9. 

V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudbeni predračun – vrednost -  višja kot njegova ocenjena 

vrednost (več kot 10%) ponudbo zavrne, saj nima razpoložljivih sredstev za nakup. Ponudnik 

se že ob predložitvi ponudbe zaveže, da nikakor in pod nobenim pogojem ne bo zahteval 

kakršne koli odškodnine in odškodninske odgovornosti v primeru zavrnitve ponudb zaradi 

previsoke cene. 

 

 

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

10. 

A. Razlogi za izključitev 

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če 

obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazil: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3 (OBR-2) (če 

je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem 

mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo 

izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala), podpisan ESPD obrazec. 

Gospodarski subjekt zagotavlja, da: 
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- na dan oddaje ponudbe ali prijave, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali 

predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z 

obveznimi dajatvami ali drugimi denarnimi nedavčnimi obveznostmi v skladu z zakonom, 

ki ureja finančno upravo; 

- ima na dan oddaje ponudbe ali prijave predložene vse obračune davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 

prijave. 

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 

 

2. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, ni uvrščen v 

evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.  

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 

 

3.Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, ni bila 

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. 

(pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila) 

 

 

B. Pogoji za sodelovanje:  

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti: 

1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 

članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

 

2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 

takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 

kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev. Podpisan ESPD. 

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s 

podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete 

drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

B.2 Ekonomski in finančni položaj:  

3. Ponudnik v zadnjih dvanajstih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 
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Dokazilo: podpisan ESPD in izjava. 

 (če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s 

podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete 

drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

4.Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 

5. Ponudnik je finančno in poslovno sposoben. (če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti 

vsak partner). 

 

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost: 

6. Ponudnik izpolnjuje vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi 

delovnih pogojev, predpise o delovnih razmerjih in izplačuje plače v skladu s kolektivno 

pogodbo. Podpisan ESPD obrazec. 

7. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

8. Ponudnik bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani 

naročnika. (če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner) 

9. Ponudnik ponudi točno takšne  izdelke kot so navedeni v specifikaciji – popisu. V kolikor se 

pri kakšnem stroju, materialu, izdelku, rešitvi,.. pokaže, da ni kompatibilna z »našimi«  

zahtevami/idejami, se najde nova rešitev ustrezna za delovanje učnega laboratorija javnega 

zavoda. 

10. Dostava, montaža, uvajanje v delo – vračunano v ponudbi – lokacija Grm Novo mesto, 

Sevno 13, 8000 Novo mesto. 

11. Dobavni rok – največ 45 dni od podpisa pogodbe. 

12. Garancijska doba – najmanj 12 mesecev od podpisa zapisnika o prevzemu in brezhibnem 

delovanju. 

13. Izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev in zahtev A-testov, certifikatov, ki veljajo v 

Republiki Sloveniji za takovrstno blago. 

14. Izpolnjevanje vseh dodatnih tehničnih zahtev. 

 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3 + podpisan ESPD) (če je 

skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner) 

 

B.4 Druge zahteve naročnika: 

15. Ponudnik nudi plačilo 30. dan po izstavitvi e-računa, 

16. Dovoljena je menjava istovrstnih artiklov (druga naprednejša rešitev v povezovanju 
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pametnih linij) do 10% ocenjene vrednosti javnega naročila. 

 

Opomba: 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. 

 

4. MERILA  

11.  

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe - najnižja 

cena brez DDV ponudbe ob upoštevanju VSEH tehničnih zahtev naročnika navedenih v 

popisu. 

 

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, ali če niso izpolnjeni vse tehnične 

zahteve jo bo naročnik zavrnil. 

http://ejn.gov.si/espd
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5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA  

 

12. 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu 

v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v 

nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki 

verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki 

se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v 

postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. 

SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 

16110-7111290-_____________. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali 

obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s 

tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo 

v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo 

v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v 

elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 

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

osebo, 

2.  ime naročnika, 

3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju 

sposobnosti, 

4.  predmet javnega naročila, 

5. očitane kršitve, 

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem, 
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8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev in iz katerega sklada. 

9.  potrdilo o plačilu takse. 

Naročnik o vloženem zahtevku v 3 delovnih dneh od prejema zahtevka obvesti vse ponudnike, 

ki so v postopku oddali ponudbo, izbranemu ponudniku pa v treh delovnih dneh od prejema 

zahtevka posreduje tudi kopijo zahtevka za revizijo 

 

     13. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

mesto 

 

 15 

DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

OBR-1 

P O N U D B A, št. _____________ 

 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Naročnik:         GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor 

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet.,  

               Identifikacijska št. za DDV: SI46571558, 

Matična številka: 5089107000 

Transakcijski račun številka: SI56 01100-6030703530 

 

Predmet naročila:  

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, 

»___________________________________________________________« z dne _____________________, pod št. objave 

_____________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

o Samostojno 

o Skupno ponudbo 

(Ustrezno obkrožite) 

 

1.Ponudbena cena 

predračunska vrednost (brez DDV) _______________________________________________________EUR 

znesek DDV __________________________________________________________________________________EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV/DAVEK) ________________________ EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo/dobavo naročila. Ponudba 

velja 60 dni od roka za predložitev ponudbe. V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne 

pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. 
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2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka in pristojna finačna uprava 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  

2  

3  
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Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu 

pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  

 

4. Nastopanje s podizvajalci 

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

DA 

NE 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazca: 

9. Podizvajalci v ponudbi 

10. Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva 

neposredno plačilo). 

 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev. 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika  
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OBR-2 

Ponudnik: ____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  ne  obstajajo razlogi za izključitev 

določeni v 75. členu ZJN-3. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 

- Priloga ESDP  
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OBR-3 

Ponudnik: ____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 

_______________, številka ____________________.  

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno 

dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________. 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti 

član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa 

pri Davčnem uradu. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 

izpolnite točko C.) 

2. V zadnjih dvanajstih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.  

3. Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti do __________________________ . 

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen. 

4. Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 

5. Izjavljamo, da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega 

nadzora s strani naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu 

zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. 

Priloge:  

- ESPD 

 

 

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-5 

Ponudnik: ______________________________________________________________________________ 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

IZJAVO O REFERENCAH 

Navajamo reference o naši dobavi/izvedbi posla: 

Zap. 

št. 

Naročnik/investitor Predmet pogodbe  Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe 

brez DDV 

1.   

 

  

2.   

 

  

3  

 

   

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika:  
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OBR-7 

VZOREC POGODBE  

NAROČNIK:  GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa direktor Tone 

Hrovat, univ. dipl. inž. kmet., Identifikacijska št. za DDV: SI46571558, 

Matična številka: 5089107000 

Transakcijski račun številka: SI56 01100-6030703530 

 

IN 
 
                   

                              …………………………………………………………………………………………………………  

ki jo zastopa …………………………………………………………………………………….  

Matična številka: ………………………………………………………………………………..  

Identifikacijska št. za DDV: ………………………………………………………………….  

Številka transakcijskega računa, na katerega bo naročnik plačeval izstavljene 

e-račune:…………………………………………pri .……………………………………..………….  

  

Skleneta pogodbo št.:  

 

JNMV011p-2018 DOBAVA BLAGA IN REŠITVE ZA UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJ III 

1. člen 

  

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na podlagi 47. člena Zakona o javnem 

naročanju ZJN-3 izvedel javno naročilo za izbiro dobavitelja po odprtem postopku naročil za 

»JNMV011p-2018 DOBAVA BLAGA IN REŠITVE ZA UČNI IZDELOVALNI LABORATORIJ 

III«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne ______________, številka objave JN 

__________/2018, na podlagi katerega je bil kot najugodnejši ponudnik:____________izbran zgoraj 

naveden ponudnik (dobavitelj). 

2. člen 

  

Predmet pogodbe je dobava blaga, strojev in rešitve za učni izdelovalni laboratorij, kot izhaja 

iz ponudbe izvajalca št. ___________ z dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe.  

  

V primeru neskladja pogodbe in ponudbe veljajo določila te pogodbe.  
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Podrobnejši opis in količine so razvidne iz ponudbenega predračuna. 

  

3. člen 

  

Ponudnik se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vse zahteve naročnika, 

navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila in dela izvajala v skladu s 

svojo ponudbo št. ___________ z dne ___________, na podlagi katere je bil izbran.  

  

4. člen 

 

1.Ponudbena cena 

predračunska vrednost (brez DDV) _______________________________________________________EUR 

znesek DDV __________________________________________________________________________________EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV) __________________________________ EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. Ponudba velja 60 

dni od roka za predložitev ponudbe. V celoti se strinjamo in sprejemamo vse razpisne pogoje 

naročnika za izvedbo javnega naročila. 

 

Pogodbene cene so fiksne za obdobje trajanja pogodbe (izdobave blaga). Spreminjajo se lahko 

količine in morebitno dodaja novo blago, vendar do največ 10% vrednosti sklopa, ob 

upoštevanju, da se vnaprej nikakor ni moglo predvideti, določiti vrsto dodatnega blaga, 

potrebe za delovanje linije kot celote, količine (oprema za učni izdelovalni laboratorij), saj se 

bodo linije povezovale na licu mesta ob dobavi vsega razpisanega 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.  

Nakup artiklov izven ponudbenega predračuna ne bo presegal 10% pogodbene vrednosti. 

  

5. člen  

  

Dobavljeno blago mora biti kakovostno, neoporečno, ustrezati mora veljavni zakonodaji, 

vsem zahtevam zakonodaje, ki določa kakovost strojev, linij,  blaga ter veljavnim predpisom v 

Evropski uniji in Republiki Sloveniji, ki urejajo področje proizvodnih, polnilnih linij, delovanje 

laboratorijev, delovanje strojev, ki prihajajo v stik s hrano oz. živili (pridelave, predelave, 
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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 tehnični 

ustreznosti strojev in pripomočkov,  sicer pa najkasneje v 7 dneh od prejema zahteve.   

Embalaža (tudi transportna) mora biti v skladu s predpisi, mora zagotavljati varnost blaga oz. 

izdelkov 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. 

Embalaža ob dostavi ne sme biti poškodovana. 

Prodajalec mora zagotoviti redni, brezplačni odvoz transportne embalaže (PVC zaboji, 

škatle…). 

Dobavljeno blago mora ustrezati temeljnim okoljskim in tehničnim zahtevam iz razpisne 

dokumentacije skladno z Uredbo. 

 

6. člen 

  

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za  

proračunske uporabnike (v nadaljevanju ZOPSPU-A), ki je začel veljati 11.1.2014, so s 

1.1.2015 zavezani vsi proračunski uporabniki k prejemanju e-računov, in vsi, ki poslujejo s 

proračunskimi uporabniki, k izdaji e-računov.  

 

GRM Novo mesto s 1.1.2015 sprejema račune dobaviteljev in spremljajoče dokumente samo 

v elektronski obliki kot e-račun v  predpisanem standardu e-SLOG (xml oblika).  E-račun 

bo tako nadomestil standardno  papirno obliko računa. V kolikor bomo prejeli račun v 

papirni obliki, ga bomo zavrnili.  

Računu mora biti obvezno priložena čitljivo podpisana dobavnica. Na računu mora biti 

obvezno pripisana št. naročila in pogodbe. 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e 

računa. 

Na računu in pogodbi bodo navedeni vsi potrebni podatki glede financiranja in projekta, 

zahtevani s pogodbo št. C2130-18-200001. 
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7. Člen 

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, carine in vse ostale morebitne stroške, ki jih bo imel prodajalec v zvezi z realizacijo 

naročila. 

8. člen 

  

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki do katerih bodo prišli z izvedbo te pogodbe, 

predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih 

uporabljali izključno za izvedbo te pogodbe.  

          9. člen 

  

S stani naročnika je skrbnik te pogodbe _____________________ e-naslov: ______________________ in za 

tehnični del te pogodbe ____________________ e-naslov: ______________________.  

  

Odgovorni pooblaščenec dobavitelja je: _________________________________________  

  

S strani dobavitelja  je skrbnik te pogodbe ___________________ e-naslov: ______________________.  

  

10. člen 

  

V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnjevala pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej 

pogodbi, bo naročnik začel z ustreznimi postopki za njeno prekinitev. Naročnik lahko zaradi 

neizpolnjevanja pogodbenih določil izvajalcu pisno odpove pogodbo z odpovednim rokom 

enega (1) meseca.  Pogodbena kazen zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti za 

dobavitelja znaša 5% od vrednosti pogodbe. 

Rok dobave blaga je do 25.10.2018.  Za vsak dan zamude po roku, ki ga definirata pogodbeni 

stranki ob podpisu pogodbe naročnik zaračuna dobavitelju 1% od vrednosti naročila. 

11. člen 

  

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da se bosta vzdržali vsakršnega ravnanja oziroma opustitve, 

pri katerem-i kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

- pridobitev posla,   

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,  



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

mesto 

 

 25 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali   

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je družbi povzročena škoda ali je omogočena 

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku družbe, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku ali posredniku.   

  

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, 

če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  

Vsaka pogodbena stranka v primeru obstoja okoliščin iz 1. odstavka tega člena prične s 

postopkom ugotavljanja ničnosti pogodbe.   

  

Pogodbeni stranki nadalje ugotavljata, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje 

interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.  

12. člen  

   

Spremembe in dopolnitve te pogodbe bosta pogodbeni stranki dogovorili z aneksom k tej 

pogodbi.  

13. člen  

  

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali 

sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu 

naročnika.  

14. člen  

  

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in 

od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva (2) izvoda.  

  

___________________, dne              Novo mesto, dne   

  

Dobavitelj:       Naročnik:  

GRM Novo mesto 

  

Tone Hrovat, univ. dipl. inž. kmet. 

                                        direktor  
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LINIJA ZA PROIZVODNJO SOKA 

 

PONUJENA CENA, PO NAVODILIH IN ZAHTEVAH IZ TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 

MODEL OPIS CENA DDV KONČNA VREDNOST Z DDV 

          

 

*pomivalna linija za sadje kot na primer JP3000 

*stresalnik iz box palet kot na primer JK400 

*sortirni trak kot na primer JT1500*400 

*mlin kot na primer JM6000 

*enosmerna, posamično vijačna črpalka z lijakom kot na primer 
GAMMA80 

*pneumatična preša kot na primer VP11e 

*samočistilni filter za prečiščevanje s črpalko kot na primer JF1500 

*cisterna s črpalko 250L  

*pasterizator kot na primer PR350/550 RWT 

*avtomatska linija za polnjenje vrečk in škatel rbb 

 

*opisi in karakteristike glej tehnične zahteve 
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Tehnične zahteve: LINIJA ZA PROIZVODNJO SOKA 
 

BERRY WASHER kot na primer  JP3000:  

Washer is designed for washing and cleaning fruit before processing. Fruit in the washer is washed with water and soft brushes. Gradual 

exchange of water during washing: inflow of fresh water at the exit of fruits from washer, outflow of wastewater at overflow at the entrance of 

fruits in the washer. 

Mounted on pivoting wheels. Easy cleaning of the whole washer after use. Detachable brushes for easy cleaning after use. Washer cover can be 

opened. Speed regulation with frequency converter Long slide at the outlet for draining fruits and removal of impurities (e.g. leaves). 

Lenght: 2950 mm Width: 1220 mm Height: 1630 mm Weight: 315  kg Electr. power source: 1,1 kW Supply voltage: 3/N/PE  ~  400/230  50Hz 

Mech. protection: IP55 Capacity: 300 - 6.000 kg/h 

 

MILL kot na primer JM6000: 

 The mill is designed for milling whole fruit before further processing. Rotor pushes fruit through cutting grader on the circumference of the 

mill. Replaceable cutting grater. The mill does not damage the fruit seed. Mounted on pivoting wheels. 

Rotating speed: 1400 rpm Lenght: 1120 mm Width: 750 mm Height: 1030 mm Weight: 195 kg Electr. power source: 5,5 kW  Supply voltage: 

3/N/PE  ~  400/230  50Hz Mech. protection: IP55 Capacity: 6.000 kg/h 

 

PNEUMATIC PRESS kot na primer VP11e 

The pneumatic press is designed for pressing fruit mash. The fruit mash is pressed in a horizontally placed cylinder with inflating membrane. 

The membrane presses the fruit mash against perforated channels and drain elements. Juice outflows through perforated channels and drain 

elements into the collection tray under the cylinder. Membrane and drain elements made of non-toxic material. Axial mash loading DN80, 

through the cylinder axis. 

Easy to use touchscreen HMI, with programagle pressign parameters. 
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Automatic programs with repeated cycles of pressing and loosening of fruit mash 

Lenght: 2480 mm Width: 1270 mm Height: 1590 mm Weight: 480 kg Cylinder volume: 1100 l Electr. power source: 3,7 kW  Supply voltage: 

3/N/PE  ~  400/230  50Hz Mech. protection: IP55 

Capacity: 

cca 200 - 300 l/h depends on the variety of apples, and time of pressing (autumn, winter, spring) 

Yield (efficiency): 

74 - 77 %  depending on the variety of apples, and time of pressing (autumn, winter, spring) 

 

SELF CLEANING FILTER kot na primer JF1500 

The filtration is through the wedge wire element from outside to inside, wherein the solids accumulate on the outside of the wedge wire 

element. The rotating filter element will be cleaned by fixed scraper plate. The solids setting out to the bottom of the filter housing and are 

drained by the system pressure via a ball valve. 

Filter on trolley with wheels and integrated impeller pump. Complete stainless steel, with a rotating filter Self-cleaning with a scraper that 

scrapes particles trapped in the filter. Manual valve for solids drining, when the pressure inside the filter increases. 

Capacity: 

1.500 L/h (depending on product and filter element) Filtration surface: 244 cm2 Lenght: 500 mm Width: 500 mm Height: 1050 mm Weight: 42 

kg Electr. power source: 1,25 kW  Supply voltage: 3/N/PE  ~  400/230  50Hz Mech. protection: IP55 

Possibility of using different filter elements (50μm, 75 μm, 100 μm, 130 μm, 150 μm, 200 μm, 250 μm, 300 μm, 350 μm...) 

 

OPEN TANK 250L ON WHEELS WITH CENTRIFUGAL PUMP  

This open tank is intended for washing the juice tanks. The open tank can be used for the preparation of cleaning agent (water, detergent, etc.). 

On stainless steel trolley Integrated centrifugal pump with inox housing. Pump capacity: 10.000 l/h, 3 bar Connection 3/4" for fresh water At 
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the bottom total outlet 5/4", with ballvalve, and pipe connection  DIN DN32. Connection for return pipe, DIN DN32. Lenght: 980 mm Width: 780 

mm Height: 1170 mm Weight: 65 kg Electr. power source: 1,1 kW  Supply voltage: 3/N/PE  ~  400/230  50Hz Mech. protection: IP55 

 

PASTEURIZER kot na primer PEHA600-ZE 

Pasteur with tube in a boiler heat exchanger, tube coil made of stainless steel is. 

The pasteurizer consists of a heat exchanger, a fully automatic control for the water circulation, a    four-way mixer valve and a juice feed 

pump. All components are assembled on a stable stainless steel frame with adjustable feet. This system is designed for connection to the 

existing central heating with a minimum heating capacity as specified. Minimum heating capacity and temperature controll must be ensured. 

The system is connected by using 

Automatic water temperature control with digital thermostat Simple, fast cleaning Capacity 600 l/h (depending on juice inlet temperature) 

Exchange surface: 1,6 m2 Product pipe: Ø25mm, L=24m Needed heating power: 70 kW Needed heating water temperature: 90°C Lenght: 1000 

mm Width: 1000 mm Height: 1400 mm Weight without water: 2400 kg Electr. power source: 4 kW  Supply voltage: 3/N/PE  ~  400/230  50Hz 

Mech. protection: IP55 

 

AUTOMATIC BAG IN BOX FILLER kot na primer  ABB - PUREE Automatic machine for hot or cold flling liquids in bags. Manually placing of the 

bag on filling position, after pressing the START buttion, the machine will automatically performs the complete cycle: bag opening, pre 

vacuum, to remove the all the air from the bag, product filling, posisbility of nitrogen injecton after filling, and closing the bag. Complete bag is 

manuall 

The system provides a repeatability of volumes with an error of +/- 0,5 %. Volume calculating with electromagnetic flowmeter. Buffer tank 60 

L for juice. Integrated entrifugal pump  ALT-40. External air compressor included. Lenght: 970 mm Width: 1130 mm Height: 2100 mm Weight: 

120 kg Electr. power source: 1 kW  Supply voltage: 3/N/PE  ~  400/230  50Hz Mech. protection: IP55 Capacity(5L bags): 260 bags/h 

 

 


