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1.POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto, objavlja povabilo k oddaji 

ponudbe za javno naročilo za dobavo semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega 

materiala za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra  biotehnike in turizma. 

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno 

razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil in na spletni strani 

naročnika. 

2.NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU 
 

Naziv: GRM NOVO MESTO - center biotehnike in turizma 

Naslov: Sevno 13, 8000 Novo mesto 

Internetni naslov: http://www.grm-nm.si/ 

Zakoniti zastopnik: Mag. Mojca Špec Potočar, v.d. direktorica 

Kontaktna odgovorna oseba: Luka Novak 

Telefonski kontakt: +386 73934700 

 

2.2 SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU 

 
Ime javnega naročila: Dobava semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega materiala 

za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra biotehnike in turizma. 

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po postopku naročil malih vrednosti, 

skladno s 47. členom ZJN-3. 

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo blaga. 

Kratek opis predmeta javnega naročila: Gre za naročilo semen, sadik, rož,  gnojil, FFS sredstev, zemlje 

in potrošnega materiala za leto 2023 za praktični pouk v sklopu srednješolskega izobraževanja ter za 

potrebe posestva Mic in Srebrniče v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo mesto. 

Razdelitev na sklope: Javno naročilo JE razdeljeno na sklope. 

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne. 

 

Sklopi: 

SKLOP 1: SEMENA/SADIKE 

SKLOP 2: GNOJILA 

SKLOP 3: FFS – ŠKROPIVA 

Sklop 4 (zemlja, substrat) + sklop 5 (raznorazne sadike, semena) + sklop 6 (cvetje, potrošni material 

cvetličarstvo, aranžerstvo) + sklop 7 (aranžerski material) so izločeni po 73. členu 5.odstavek ZJN-3, in 

ne presegajo 20% zakonske vrednosti izločenih sklopov (26.000€) 

Ocenjena vrednost JNMV02-2023 za obdobje od podpisa pogodbe do 31.12.2023 znaša 130.000,00€ 

brez DDV. Naročalo se bo sukcesivno – izključno po potrebi. Naročnik ni dolžan naročiti vse 

razpisane količine blaga. 

DOBAVA SADIK, SEMEN, GNOJIL, FFS SREDSTEV IN ZEMLJE se bo po tej pogodbi vršila predvidoma od 

podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom do 31.12.2023, na lokacijah 

http://www.cerkno.si/
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 GRM NOVO MESTO – center biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto.  

 POSESTVO SREBRNIČE, Srebrniče, Novo mesto. 

 

2.3 PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 

 
Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag: 

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3 + vse 

veljavne kasnejše dopolnitve), 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), 

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), 

- Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), 

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US 

in 20/18 – OROZ631), 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 

101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno 

besedilo), 

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega naročila. Navedeno zakonodajo 

mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe in tudi izvajalec pri kasnejšem izvajanju del. 

 

2.4 VPRAŠANJA 

 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 
izključno preko portala javnih naročil. 
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega 
naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev 
vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 06.03.2023 do 8:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, 
navezujoča se na zastavljena vprašanja, v zakonskem roku. 

 

2.5 PONUDBA 

2.5.1 VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE 

 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 

obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije.  

 

1. PONUDBA (3.1) 

2. PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU (izpolni v 3.1)  

3. PARTNERSKA(E) POGODBA(E) - v primeru relevantnosti, pripravi ponudnik sam 

4. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM (izpolni v 3.1) 

5. IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV (3.2) 

6. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVNJE  (3.3) 

7. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (3.4) 

8. ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD 

9. PODATKI O REFERENČNEM DELU (3.5) 

10. REFERENČNA POTRDILA (3.6) 
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11. VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE (3.7) 

12. OVOJNICA (3.7.1) 

13. PONUDBENI PREDRAČUN (3.8) 

14. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (3.9) 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih 

sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, 

lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži v xml. obliki in bo podpisan hkrati s podpisom 

ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom ponudbe podpisan 

še enkrat.  

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, 

ali v elektronski obliki podpisan xml. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba 

(3.1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun (3.8)« 

pa v .pdf datoteki naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu 

»Ponudba (3.1)« - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom - naloženim 

v razdelek »Drugi dokumenti« bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega 

postopka. 

Vsi ostali dokumenti se predložijo v .pdf datoteki in se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«. 

Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v originalu predloženo v zaprti, zapečateni ovojnici, na kateri 

je nalepljen pravilno izpolnjen obrazec OVOJNICA (3.7.1) in ne glede na način oddaje ponudbe opisan v 

poglavju 2.6.2 vročeno naročniku v fizični obliki na naslov GRM NOVO MESTO - center biotehnike in 

turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto do roka za oddajo ponudb. Zavarovanje za resnost ponudbe mora 

ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča naročnika prispeti do zgoraj navedenega roka, 

sicer se bodo štelo za prepozno prejeto (prejemna teorija). 

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega 

besedila.  

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, 

ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti urejeni po zgoraj navedenem vrstnem redu. 

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V 

primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna 

predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v 

angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k 

predložitvi sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. 

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb. 

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).Cene so 

ponujene na 2 decimalni mesti natančno. 

Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik. 

 

2.5.2 ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB 

 

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

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila 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. 
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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 10.03.2023 do 8:00 ure. 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. 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 10.03.2023 in se bo 

začelo ob 09:00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob 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 razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki 

so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 

odpiranju ponudb«. 

 

2.6 SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. Ponudnik lahko v okviru 

ponudbe nominira poljubno število podizvajalcev.  

V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in 

sklenjene partnerske pogodbe, ki bodo stopile v veljavo v primeru izbire zadevnega ponudnika za 

izvajalca. 

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:  

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;  

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe; 

- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti; 

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji 

ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja; 

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;  

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno. 

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona 

o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma 

povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega 

naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot 

samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu. 

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z 

njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe 

ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen 

ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. 

V primeru ponudbe s podizvajalci, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA 

in obrazce PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, hkrati pa mora ponudnik dosledno 

upoštevati vse obveze iz 94. člena ZJN-3 glede na okoliščino ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo. 
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2.7 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI 

 
Ponudnik, parter oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. 

Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja 

kumulativno, za ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.  

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3. 

 

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV/POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE 

Ponudnik in vsaka oseba, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki 
ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem, ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi 
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena 
ZJN-3.  
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje 
ponudbe. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb 
mora pogoj izpolnjevati vsak 
izmed partnerjev. 
V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj 
izpolnjevati tudi vsak 
podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V 
kolikor podizvajalec navedenega 
pogoja ne izpolnjuje, takšen 
podizvajalec ne sme sodelovati 
pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, nima 
neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 50 EUR ali več 
v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi 
obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. 
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti 
iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali 
prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 
prijave. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb 
mora pogoj izpolnjevati vsak 
izmed partnerjev. 
V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj 
izpolnjevati tudi vsak 
podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V 
kolikor podizvajalec navedenega 
pogoja ne izpolnjuje, takšen 
podizvajalec ne sme sodelovati 
pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil 
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami. 

ESPD V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj 
izpolnjevati tudi vsak 
podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V 
kolikor podizvajalec navedenega 
pogoja ne izpolnjuje, takšen 
podizvajalec ne sme sodelovati 
pri izvedbi javnega naročila. 

Pri ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom roka za 
oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali 
druge države članice ali tretje države nista bili 
ugotovljeni dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, 
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi 
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, 
za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

ESPD V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj 
izpolnjevati tudi vsak 
podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V 
kolikor podizvajalec navedenega 
pogoja ne izpolnjuje, takšen 
podizvajalec ne sme sodelovati 
pri izvedbi javnega naročila. 
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Ponudnik na dan oddaje ponudbe: 
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan 

predlog za začetek postopka prisilne poravnave in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog 
za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem 
predlogu še ni odločilo; 

- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan 
predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja 
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z 
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v 
katerem koli podobnem položaju. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb 
mora pogoj izpolnjevati vsak 
izmed partnerjev. 
 

Ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega 
naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 
naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne 
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, 
zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 
prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal 
odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 
sankcije. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb 
mora pogoj izpolnjevati vsak 
izmed partnerjev. 
 

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se 
upošteva datum oddaje ponudbe. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb 
partnerji pogoj izpolnijo 
kumulativno. 

Ponudnik je uspešno izvedel v zadnjih treh poslovnih 
letih 2020-2022 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, 
odkar posluje) VSAJ eno naročilo (vezano na predmet 
ponudbe)  v vrednosti  50.000,00 EUR z DDV.. 

ESPD potrditev reference s strani 
naročnika 

 

2.8 MERILA 

 

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Edino merilo za izbor je 
cena.  
 

2.9 ZAVAROVANJA 

 

2.9.1 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

 

Izvajalec mora priložiti zavarovanje za resnost ponudbe v višini 3% vrednosti sklopa z ddv-jem v obliki 

menične izjave in menice, skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije in skladno z določbami vzorca 

okvirnega sporazuma. Menična izjava mora biti veljavna za čas veljavnosti ponudbe. Naročnik bo po 

oddaji javnega naročila, finančno zavarovanje vrnil neizbranemu ponudniku, v kolikor bo le-ta to 

zahteval. 

(NPR. VREDNOST SKLOPA JE 50.000€ Z DDV, menica se izpolni na vrednost 1.500€) 

V kolikor se ponudnik prijavlja na več sklopov, lahko priloži menico v vrednosti 3% za vsak ponujen sklop 

z ddv ali sešteje skupno vrednost za vse ponujene sklope z ddv in izpolni menico v vrednosti 3% skupne 

vrednodti sklopov z ddv-jem. 

 

2.9.2 ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

Izbrani ponudnik bo moral predložiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 

obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV najkasneje v 15. dneh po podpisu pogodbe, skladno 

z vzorcem obrazca garancije po EPGP-758 (dostopen na http://www.djn.mf.gov.si). Predložitev bančne 

http://www.djn.mf.gov.si/
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garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, oz. menice in menične izjave) 

je pogoj za veljavnost okvirnega sporazuma. 

 

2.10 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, DRUGE ZAHTEVE 

 
Dokumentacija predmeta javnega naročila s popisi blaga je na voljo v okviru objave javnega naročila 

oziroma je dostopna na spletni strani naročnika. Ta dokumentacija je sestavni del razpisne 

dokumentacije in jo mora ponudnik v popolnosti upoštevati pri podaji ponudbe.  

V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri 

takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« 

predmet oziroma artikel.  

 

 Ponudnik razpolaga z vsemi certifikati, potnimi listi semen, sadik, škropiv, tehničnimi listi in 

dovoljenji za škropiva, FFS in gnojila in z vso dokumentacijo ki jo ureja zakon za omenjeno 

področje. izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (ESPD) (če je skupna ponudba mora 

izjavo izpolniti vsak partner) 

 Ponudnik nudi plačilo v 30. dneh od izstavitve e-računa, 

 Račun mora biti opremljen z številko pogodbe in javnega naročila in z čitljivo podpisano 

dobavnico na kateri so cene blaga v skladu z JN, dobavnica mora biti priložena za vsak prevzem 

in čitljivo podpisana, v nasprotnem primeru bo račun zavrnjen. 

 V ponudbi mora biti razvidna cena brez ddv z morebitnim popustom. 

 Dobavni rok je največ 3 dni od naročila, razen kadar je pisno drugače dogovorjeno. 

 Dostava FCO Grm, Sevno 13 ali Srebrniče (dogovor) 

 Ponujene cene so fiksne do izteka pogodbe (31.12.2023) 

 Naročnik lahko naroči do 30% več robe, oz. nove artikle za katere v tem momentu še ne ve da bi 

jih morda potreboval (vremenske nevšečnosti, novi artikli, poskusni artikli,..) Za le te artikle 

stranki okvirnega sporazuma naknadno dogovarjajo ceno in popust. 

3.POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 

 
Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno 

skladno z določbami 89. člena ZJN-3.  

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali 

druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika 

v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 

nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede 

ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo). 

Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva 

skladno z določili ZPVPJN. 

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati 

pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa. Pogodba je sklenjena, 

ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in stopi v veljavo v primeru izpolnitve odložnega pogoja, da 

ponudnik predloži zahtevano zavarovanje. 

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, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
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- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 

šteje, da so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 

 

3.1.ODSTOP OD IZVEDBE 

 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do 

sklenitve okvirnega sporazuma odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta 

javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 

utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma 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 z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru 

bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, objavil 

obvestilo prek portala ejn. 

4.PRAVNO VARSTVO 

 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v 

desetih 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, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na 

spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno 

povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po 

roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru 

se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 

 

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka 

SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: 

BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija. 

 

 

Vljudno vabljeni k oddaji ponudbe! 

 
 

GRM NOVO MESTO - CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA 
Mag. Mojca Špec Potočar, v.d. direktorica 
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DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

OBR-3.1 

P O N U D B A, št. ______________________________ 

 

Ponudnik: 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Naročnik:          

GRM NOVO MESTO, Sevno 13, 8000 NOVO MESTO, ki ga zastopa v.d. direktorica mag. Mojca Špec 

Potočar, 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, » za dobavo semen, sadik, 

rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega materiala za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa 

GRM NOVO MESTO-Centra  biotehnike in turizma« 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 

SKLOP 1: 

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 razpisne pogoje naročnika za izvedbo 

javnega naročila. 

 

SKLOP 2: 

predračunska vrednost (brez DDV:) _______________________________________________________EUR 

znesek DDV:___________________________________________________________________________EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV):_________ ____________________________ EUR 
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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 razpisne pogoje naročnika za izvedbo 

javnega naročila. 

 

SKLOP 3: 

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 razpisne pogoje naročnika za izvedbo 

javnega naročila. 

 

2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime ponudnika: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Matična številka: 

 

Številka transakcijskega računa, odprt pri banki: 

SI56  

Naslov: 

 

Telefonska števika: 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
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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/naziv partnerja v skupni ponudbi: 

1  

2  

3  

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: 

1. Podizvajalci v ponudbi 

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

plačilo). 

 

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

 

Kraj, datum: ____________________ 

  

Ponudnik: _______________________ 

 

Žig in podpis ponudnika  



 

 13 

OBR-3.2 

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-3.3 

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/dobavo blaga izvesti v 3 dneh od naročila. 

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen. 

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

Na dan 31. 12 2022  smo imeli naslednje število zaposlenih: _______________. 

Priloge:  

- ESPD 

5. Izjavljamo, da bomo vsa dela/dobave blaga izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu s strani 

naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 

pogojev. 

 

 

Datum: ____________________                                                                         Žig in podpis 

ponudnika: 

 

 



 

 15 

OBR-3.4 

Ponudnik: __________________________________________ 

Polni naziv podjetja: _________________________________ 

Sedež in njegova občina: ______________________________ 

Št. vpisa v sodni register: ______________________________ 

Št. vložka: __________________________________________ 

Matična številka podjetja: ______________________________  

Naročnik: ___________________________________________ 

 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

 

 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik GRM NOVO MESTO – CENTER BIOTEHNIKE IN TURIZMA za 

namene javnega razpisa »za dobavo semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega 

materiala za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra  biotehnike in turizma« 

objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave 

_______________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene 

za zastopanje: 

 

a) Ime in priimek: _________________________________________ podpis __________________________ 

EMŠO ____________________________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ___________________________________________________________________________. 

 

b) Ime in priimek: _________________________________________ podpis __________________________ 

EMŠO ____________________________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ___________________________________________________________________________. 

 

c) Ime in priimek: _________________________________________ podpis __________________________ 

EMŠO ____________________________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ___________________________________________________________________________. 

 

 

Kraj, datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-3.5 

Ponudnik: ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

PODATKI O REFERENČNEM DELU 

 

 

 

Navajamo reference o naši dobavi/izvedbi posla: 

Zap. 

št. 

Naročnik Predmet pogodbe  Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe brez 

DDV 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.  

 

   

4. 

 

    

5. 

 

    

6. 

 

    

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika:  
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OBR- 3.6 

 

 

REFERENČNO POTRDILO 

 

 

Podpisani izdajatelj potrdila 

 

(naziv)  ____________________________________________________ 

(naslov)  ____________________________________________________ 

(davčna št.)      ____________________________________________________ 

(matična št.) ____________________________________________________ 

 

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec 

(naziv)  ____________________________________________________ 

(naslov)  ____________________________________________________ 

(davčna št.)      ____________________________________________________ 

(matična št.) ____________________________________________________ 

 

za nas izvajal dela/prodajal/dobavljal blago 

(opis dela/blaga)      

______________________________________________________________________________________ 

v vrednosti  ___________________________________________________________________ brez ddv-ja 

v obdobju od  __________________  do  ______________________. 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega 

izvajalca/ponudnika blaga. Izvajalec je vse dobave blaga/izvedbo storitev  izvedel v skladu s 

pogodbenimi določili. 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.  

 

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi del/dobavi artiklov  resnični. 

 

 

 

Kraj, datum: __________________                                                 Žig in podpis izdajatelja potrdila: 
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OBR- 3.7 

 
MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE 

Ponudnik vzorec menične izjave izpolni, podpiše ter priloži zahtevano število bianco menic. 
 

 

IZDAJATELJ MENICE 

NAZIV ALI IME  

 

NASLOV  

 
 

 
Za zavarovanje resnosti naše ponudbe (številka in datum ponudbe) (v nadaljevanju: ponudba) naročniku 

GRM NOVO MESTO - centrur biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik) 

v okviru javnega naročila z naslovom  »Sukcesivna dobava semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje 

in potrošnega materiala za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra  

biotehnike in turizma«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne (navedba datuma), pod številko 

objave (navedba številke objave), izročamo naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala 

pooblaščena oseba: 

 
KRAJ DATUM IME IN PRIIMEK POOBLAŠČENE 

OSEBE 

 

 

  

 

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih v vrednosti 

3% od ponujene vrednosti z ddv za vsak posamezen ponujen sklop  in da na menico vpiše klavzulo 

»brez protesta«. 

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. 

Naročnik lahko menico unovči v primeru: 

– če umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, 

– če podamo v ponudbi lažne podatke, 

– če zavrnemo sklenitev pogodbe ali 

– če v kolikor bomo izbrani za izvedbo predmeta javnega naročila in v zahtevanem roku ne 

priložimo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.   

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v 

korist naročnika unovči navedeno menico v vrednosti 3% od ponujene vrednosti z ddv za vsak 

posamezen ponujen sklop  v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu. 

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne 30.05.2023. 

Priloga: ena (1) bianco menica 

 
KRAJ DATUM IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  

PODPIS IN ŽIG 

 

 

 

   

*izpolnite, podpišite, požigosajte menično izjavo, dodajte original menico (podpis+žig) in pošljite ali dostavite do datuma 
za oddajo ponudbe na sedež naročnika v priloženi ovojnici – priloga 14 
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OBR- 3.7.1 

 

OVOJNICA 
 

 

POŠILJATELJ (PONUDNIK): PREJEMNIK (NAROČNIK): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bartelj Milena 

GRM NOVO MESTO - center 

biotehnike in turizma 

Sevno 13 

8000 Novo mesto 

 

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE  

za javno naročilo z naslovom   

 
»Sukcesivna dobava semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, 

zemlje in potrošnega materiala za leto 2023, za potrebe 
šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra  biotehnike in 

turizma« 

»NE ODPIRAJ« 
 

DATUM IN URA PREJEMA 

ZAVAROVANJA ZA RESNOST 

PONUDBE: 
(izpolni vložišče naročnika) 

 

 
 
*dostaviti na vložišče naročnika do datuma določenega za oddajo ponudbe (ptt, osebno, vložišče 
sprejema pošto vsak dan med 7 in 14h) 
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OBR- 3.8 

 
PONUDBENI PREDRAČUN (GLEJ EXCEL PRILOGO) 

 

 
Ponudbeni predračun se nahaja v dokumentu:  

- Popis – sklop 1 + sklop 2 + sklop 3 s ponudbenim predračunom po sklopih excel datoteka 

Ponudniki so dolžni v celoti izpolniti navedeni dokument in ga priložiti ponudbi. V kolikor ponudnik 

posameznega polja pri postavki ponudbene cene ne bo izpolnil, se smatra, da sklop ni popoln in bo 

ponudbo izločil kot nedopustno. V kolikor ponudnik v posameznem polju vpiše ceno 0, se smatra da je 

sklop ponujen celostno, omenjeno blago/artikel pa bo ponudnik dostavljal po ceni 0€. Ponudba je v tem 

primeru dopustna. 

Ponudnik odda ponudbo za celoten sklop! Ponudnik lahko odda ponudbo za eden ali več sklopov. Pogoj 

je, da ponudi vse artikle, ki so zahtevana znotraj enega (posameznega) sklopa. Seznam artiklov 

posameznega sklopa je razviden iz obrazca PONUDBENI PREDRAČUN PO SKLOPIH (excel datoteka) 

Ponudniki ponudbenega predračuna, razen vnosa v zahtevanih poljih, ne smejo na kakršen koli način 

modificirati. V primeru kršitve navedenega, bo naročnik tako ponudbo brez pozivanja na dopolnitev ali 

pojasnilo označil kot nedopustno. 

Cene iz ponudbenega predračuna se ne smejo v nobenem delu razlikovati od povzetih cen v obrazcu- 

ponudba obr. 3.1.  

V primeru razlik ali kakršnih koli nejasnosti (nečitljivost, manjkajoče strani, itd.) pri ponudbenih cenah 

v ponudbenem predračunu, obrazcu Ponudba, bo naročnik tako ponudbo brez pozivanja na dopolnitev 

ali pojasnilo lahko izločil iz nadaljnjega postopka, taka ponudba bo nedopustna. 

Opisi zahtevanih artiklov, ki so podani v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih 

obveznosti po pogodbi pri izvrševanju del, ki so v celoti opisana drugje (na primer v razpisni 

dokumentaciji, tehničnih in drugih zahtevah). Elemente, ki niso podani v okviru ponudbenega 

predračuna, a so podani drugje v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v celoti upoštevati pri 

oblikovanju svoje ponudbene cene.  
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OBR-3.9 

 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA  

 
NAROČNIK 

Naziv in sedež  

ID za DDV:  

Matična številka:  

Poslovni račun:  

Zakoniti zastopnik:  

V nadaljevanju: Naročnik 

 

in 

 

STRANKA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Naziv in sedež  

ID za DDV:  

Matična številka:  

Poslovni račun:  

Zakoniti zastopnik:  

V nadaljevanju: stranka okvirnega sporazuma 

 

dogovorita in skleneta naslednji 

 

OKVIRNI SPORAZUM št.____________ 
»za sukcesivno dobavo semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega materiala 

za leto 2023, za potrebe šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-Centra  biotehnike in 

turizma« 

 

PODLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

1. člen 

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata: 

 da je bilo obvestilo o javnem naročilu objavljeno na Portalu javnih naročil dne ___________, 

pod št. objave ________________ . 
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 da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku naročil malih 

vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 

14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US in 100/22 – ZNUZSZS, v nadaljevanju: ZJN-3) z 

namenom sklenitve okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: sporazum) v skladu z 48. 

členom ZJN-3; 

 da je bila stranka okvirnega sporazuma izbrana kot ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, na 

podlagi meril z Odločitvijo o oddaji naročila, št. _________ z dne ____________; 

 da se bodo sredstva za naročila blaga, ki so predmet tega sporazuma, predvidela v 

finančnem načrtu naročnika za posamezno leto; 

 da če naročnik ne bo imel zagotovljenih dovolj sredstev glede na predvideno porabo v 

okvirnem sporazumu, lahko brez kakršne koli odgovornosti do dobavitelja zniža količine 

za posamezno leto glede na razpoložljiva sredstva, ki bodo zagotovljena v finančnem 

načrtu za posamezno leto. 

 

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

2. člen 

S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o pogojih 

izvajanja posameznega naročila nakupa in dobave semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, 

zemlje in potrošnega materiala za leto 2023, po naslednjih sklopih: 

(navede se sklope za katere je bil ponudnik izbran) 

- __________________ 

- __________________ 

- __________________ 

 

Predmet sporazuma, vrsta, lastnosti, kakovost in dodatne zahteve naročnika izhajajo iz 

splošnih in posebnih pogojev ter iz opisa artiklov,  ki so opredeljeni z razpisno 

dokumentacijo številka ___________  (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudbo 

stranke okvirnega sporazuma št. ________________ z dne ____________ (v nadaljevanju: ponudba), 

ki sta prilogi tega sporazuma. 

 

3. člen 

Stranki sporazuma ugotavljata, da naročnik po obsegu in časovno ne more v naprej določiti 

potreb po dobavi semen, sadik, rož, gnojil, FFS sredstev, zemlje in potrošnega materiala za 

leto 2023, ki so predmet tega sporazuma. Naročnik se s tem sporazumom ne zavezuje, da bo 

naročil določeno količino in vrsto artiklov iz ponudbe. Naročnik bo po tem sporazumu 

naročal le tiste vrste in količine artiklov, ki jih bo dejansko potreboval. Naročal jih bo 

sukcesivno. 

Stranka okvirnega sporazuma izjavlja, da je seznanjena s predmetom okvirnega sporazuma, 

da je seznanjena z razpisnimi zahtevami ter da so ji razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za 

pravilno izvedbo naročila. 
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CENE IN NAČIN PLAČILA 

4. člen 

Ocenjena vrednost naročila za celoten čas trajanja okvirnega sporazuma za posamezni sklop 

znaša: 

- SKLOP št.:______      cena: ______________ EUR brez DDV, ____________EUR Z DDV 

 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje trajanja tega sporazuma (do 

31.12.2023). Naročnik bo v času trajanja okvirnega sporazuma posamezne artikle 

kupoval po ceni na enoto mere kot je opredeljena v predračunskem obrazcu ponudbe 

izbranega dobavitelja.  

 
5. člen 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago trideseti (30.) dan od dneva prejema pravilno 

izstavljenega e-računa. Stranke okvirnega sporazuma morajo izstaviti zbirni račun do petega 

(5.) v mesecu za vse dobave preteklega meseca. K e-računu morajo biti pravilno priložene in 

podpisane vse priloge (čitljivo podpisana in priložena dobavnica, morebitne priloge), ter na 

e-računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma in javnega naročila, 

Če naročnik zamuja s plačilom, je stranki okvirnega sporazuma na njegovo zahtevo dolžan 

plačati zakonske zamudne obresti. 

 

6. člen 

Naročnik bo naročal blago iz posameznega razpisanega sklopa pri tisti stranki okvirnega 

sporazuma, ki bo z razpisanim merilom dosegla največje število točk oz. ponudila najnižjo 

ceno. 

 

V kolikor se pojavijo večje potrebe po določenem blagu ali potrebe po novih artiklih,  zaradi 

trenutno neznanih okoliščin (vremenske razmere, poskusni projekti, natečaji, nove 

dejavnosti,…) se lahko sklene aneks k tem okvirnem sporazumu. Aneks lahko predstavlja 

največ 30% več vrednosti po posameznem sklopu.  

 

 

VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

7. člen 

Veljavnost okvirnega sporazuma nastopi z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma. 

Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas t. j. od __________ do 31.12.2023. 
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SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI 

8. člen 

Naročnik se s tem okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti točno določene vrste in 

količine blaga opredeljenega v ponudbenem predračunu, saj je količina zanj v trenutku 

sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva. Količine in vrste blaga iz ponudbenega 

predračuna so okvirne. Naročnik naroča blago sukcesivno glede na dejanske potrebe po 

tovrstnem blagu. 

 

Naročnik si pridružuje pravico do naročanja tudi drugih vrst blaga, ki niso opredeljene v 

ponudbenem predračunu, če bo le-te potreboval. V primeru take potrebe bo naročnik kupil 

takšno blago po veljavnem ceniku stranke okvirnega sporazuma z naknadno dogovorjenim 

popustom (s stranko, ki ima sklenjen okvirni sporazum za takovrstno blago. npr. za dodatna  

gnojila, nove vrste gnojil…. S tistim ponudnikom, ki ima sklenjen okvirni sporazum za gnojila 

- istovrstni izdelki.)   

9. člen 

Naročnik bo naročal  blago telefonsko, po e-pošti ali po faksu kontaktni osebi stranke 

okvirnega sporazuma. Stranka okvirnega sporazuma se obvezuje naročniku dobavljati blago 

v roku ______ delavnega dneva od dneva prejema naročila, FCA razloženo v prostore 

naročnika, oz. v dobavnih rokih zahtevanih pri posameznem artiklu in navedenih v razpisu 

oz. naknadno dogovorjenih rokih med obema pogodbenima strankama. 

 

10. člen 

Če stranka okvirnega sporazuma v določenih obdobjih prodaja blago po akcijskih cenah 
oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika 
o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. 
 
Če bi dobavitelj prenehal izvajati določila okvirnega sporazuma, lahko naročnik kupuje blago 
pri naslednjem ponudniku, ki je naslednji  dosegel največje število točk pod pogojem, da cene 
ostajajo nespremenjene. S tem ponudnikom se sklene okvirni sporazum na novo po ponudbi 
katero je prvotno posredoval. 

 
11. člen 

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski 
prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 
 
KAKOVOST DOBAVLJENEGA BLAGA 
 

12. člen 

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.  
 
Naročnik lahko zahteva, da mu stranka okvirnega sporazuma predloži vzorce blaga, da jih 
lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
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Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
stranka okvirnega sporazuma dobavi kakovostno blago. Če stranka blaga ne zamenja, lahko 
naročnik na njene stroške zahteva ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma 
pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
 
 

13. člen 

Če naročnik oceni, da obveznosti po okvirnem sporazumu niso izpolnjene dovolj kakovostno, 

bo na to opozoril stranko okvirnega sporazuma in ji postavil rok, do katerega mora kakovost 

izboljšati. Če naročnik poda pisne pripombe, jih je stranka okvirnega sporazuma dolžna 

odpraviti ob naslednji dobavi blaga. 

 

Če stranka okvirnega sporazuma kakovost ne izboljša oz. pisnih pripomb ne odpravi, bo 

naročnik stranko okvirnega sporazuma izključil iz posameznega razpisanega sklopa, kjer so 

se kršitve dogajale in za razpisani sklop nabavljal blago pri naslednjem ponudniku, ki je 

naslednji ponudil najnižjo ceno ponudbenega predračuna pod pogojem, da cene ostajajo 

nespremenjene. Z morebitnim novim ponudnikom (naslednjim po merilih)  bo sklenil nov 

okvirni sporazum. 

O izključitvi naročnik pisno obvesti stranko okvirnega sporazuma s poštno povratnico, ter 

lahko vnovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

POOBLAŠČENCI STRANK 

 

14. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma in kontaktna oseba na strani naročnika je g. LUKA NOVAK,  

tel. št.: 030 464 858;  mail: lukanovak13@gmail.com 

 

Skrbnik okvirnega sporazuma in kontaktna oseba na strani dobavitelja je 

_________________________, tel. št.:_________________, mail: _____________________. 

 

 

POGODBENA KAZEN IN KRŠITVE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

15. člen 

Dobavitelj je dolžan v zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti ob 

sklenitvi te pogodbe/okvirnega sporazuma  menico z menično izjavo v višini 10% ocenjene 

pogodbene cene (z DDV). Menica mora biti veljavna vsaj še 30 dni po koncu okvirnega 

sporazuma. 

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj veljavnosti te 

pogodbe-okvirnega sporazuma. Če dobavitelj ne predloži ali zavrne predložitev garancije za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega  odstavka tega  člena  bo  kupec  unovčil 

garancijo za resnost ponudbe.  

mailto:lukanovak13@gmail.com
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Spremembe in dopolnitve te pogodbe-okvirnega sporazuma so veljavne le, če so sklenjene v 

pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi-okvirnem sporazumu. 

 

16. člen 

Če stranka okvirnega sporazuma zamuja z dobavo blaga iz razlogov, ki niso na strani 

naročnika ter ne gre za opravičeno zamudo ali preneha izvajati določila tega okvirnega 

sporazuma, je dolžna plačati pogodbeno kazen v višini 20 % od vrednosti zadnjega-tekočega 

naročila. 

 

17. člen 

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

- če ne dobavi blaga, določenega dne, pa kljub pisnemu opozorilu ne upošteva opozoril 

naročnika; 

- če dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, teži, pakiranju, zdravstveni neoporečnosti 

in kakovosti iz javnega razpisa, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja; 

- če grobo krši določila tega sporazuma; 

- če ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav; 

- če brez potrditve naročnika poveča ceno blaga ali dobavi drugo blago od naročenega. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih 

obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine in vnovči garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

VIŠJA SILA 

18. člen 

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno 

od volje strank in ki jih stranke niso mogle predvideti ob sklepanju okvirnega sporazuma ter 

kakorkoli vplivajo na izvedbo obveznosti po sklenjenem okvirnem sporazumu. 

 

Stranka okvirnega sporazuma je naročnika dolžna pisno obvestiti o nastanku višje sile v dveh 

(2) delovnih dneh po nastanku le-te. 

Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz 

razlogov, ki so izven njenega nadzora. 

 

PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA 

19. člen 

Okvirni sporazum je ničen, če kdorkoli v imenu ali na račun druge stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakršnokoli 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
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- 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. 

 

Sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče 

s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 

strani izvajalca ali njegovega podizvajalca. 

 

KONČNE DOLOČBE 

20. člen 

Stranki okvirnega sporazuma se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz tega sporazuma 

rešiti sporazumno z neposrednimi pogovori med pooblaščenimi predstavniki strank. Če 

sporazum ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz okvirnega sporazuma odločalo 

stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem pravu. 

 

21. člen 

Okvirni sporazuma je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena 

stranka prejme po dva (2) izvod in začne veljati z dnem podpisa strank.  

 

Kraj in datum: ________________                                       Kraj in datum: ________________ 

 

Stranka okvirnega sporazuma             GRM NOVO MESTO 

 

           v.d. direktorica, Mag. Mojca Špec Potočar 

 

_____________________                                   __________________________________ 
 

Priloge: 

Razpisna dokumentacija 

Ponudbena dokumentacija stranke okvirnega sporazuma 

 


