
 
 

 

NAROČNIK: GRM NOVO MESTO, SEVNO 13, 8000 NOVO MESTO 

 

DOKUMENTACIJA JAVNEGA NAROČILA 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

 

JNMV02-2023 NAKUP RABLJENE OPREME ZA OPREMO KUHINJ V 

SKLOPU ŠOLSKEGA KOMPLEKSA GRM NOVO MESTO-CENTRA 

BIOTEHNIKE IN TURIZMA. 

 

VRSTA POSTOPKA: 

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU Z 47. ČLENOM ZAKONA 

O JAVNEM NAROČANJU 

 

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL, ______________, z dne _________.2023 

 

 

Datum:25.02.2023 



 

 2 

 

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 »Nakup rabljene opreme za opremo kuhinj v sklopu 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: Jana Fabjan in Milena Bartelj 

Telefonski kontakt: +386 73934700 

 

2.2 SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU 

Ime javnega naročila: Nakup rabljene opreme za opremo kuhinj – kuhinja in učna kuhinja na Srednji šoli 

za gostinstvo in turizem v sklopu 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 – opreme. 

Kratek opis predmeta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo rabljene 

opreme (starost do 36 mesecev)  za opremo kuhinje in učilnice kuharstva na Srednji šoli za gostinstvo in 

turizem v sklopu šolskega kompleksa GRM NOVO MESTO-centra biotehnike in turizma, Sevno 13, 8000 

Novo mesto. 

Razdelitev na sklope: Javno naročilo NI razdeljeno na sklope. 

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne. 

 

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 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), 

http://www.cerkno.si/
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- 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. 

 

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 03.03.2023 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) 

11. VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE (3.7) 

12. OVOJNICA (3.7.1) 

13. PONUDBENI PREDRAČUN (3.8) 

14. VZOREC POGODBE (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. 
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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 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. 

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 09.03.2023 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 09.03.2023 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 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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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  100.000,00 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, seveda ob upoštevanju vseh zahtev na popisih in v razpisni dokumentaciji. 
 

2.9 ZAVAROVANJA 

 

2.9.1 ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

Ponudnik 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 

pogodbe. 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. 

 

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 

garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici, oz. menice in menične izjave) 

je pogoj za veljavnost pogodbe. 

 

2.10 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE, DRUGE ZAHTEVE 

Dokumentacija predmeta javnega naročila s popisi opreme 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, A-testi, navodili v slovenskem jeziku, katero mora imeti 

oprema in aparati za brezhibno delovanje. 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 opreme v skladu z ponudbo, 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 10 dni od naročila, razen kadar je pisno drugače dogovorjeno. 

 Dostava FCO Grm, SŠGT, Ulica talcev 3, 8000 Novo mesto (dogovor) 

 Ponujene cene so fiksne, naročnik ne priznava nobenega dodatnega povišanja cen. 

 Naročnik lahko naroči do 20% več robe, oz. nove artikle za katere v tem trenutku še ne ve da bi 

http://www.djn.mf.gov.si/
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jih morda potreboval (potreba se pokaže naknadno) Za le te artikle pogodbeni stranki naknadno 

dogovarjajo ceno in popust. 

 Izbrani ponudnik bo opremo brezplačno pripeljal, priključil, montiral, izvedel preizkusno 

delovanje in izvedel usposabljanje  zaposlenih (na strani naročnika) 

 Oprema je rabljena vendar stara največ 36 mesecev.  

 Izbrani ponudnik nudi garancijo na rabljeno opremo 12 mesecev od datuma predaje opreme 

(zapisnik) 

 Pred sklenitvijo pogodbe bo ponujeno opremo pregledal pooblaščenec s strani naročnika (Luka 

Novak in Robert Grandovec) 

 

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; 

- 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 pogodbe 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 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 z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik 

v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil 

ponudnike. 
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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, »Nakup rabljene opreme 

za opremo kuhinj v sklopu 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 

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. Ponujena oprema in aparati 

so rabljeni in stari do največ 36 mesecev. Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudbe. V celoti 

se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. Na ponujeno opremo 

nudimo brezhibno garancijo 12 mesecev.  

2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime ponudnika: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 
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Matična številka: 

 

Številka transakcijskega računa, odprt pri banki: 

SI56  

Naslov: 

 

Telefonska števika: 

 

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/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 
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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  
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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 10 dneh od naročila. 

V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen (dobra in pravočasna izvedba 

pogodbenih obveznosti) 

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 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. 

 

 

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 »Nakup rabljene opreme za opremo kuhinj v sklopu 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  »»Nakup rabljene opreme za opremo kuhinj v sklopu 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 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 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   

 
»Nakup rabljene opreme za opremo kuhinj v sklopu 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) 

 

 

 
 

 

 

 



 

 20 

 

 

 
OBR- 3.8 

 
PONUDBENI PREDRAČUN (GLEJ EXCEL PRILOGO) 

 

 
Ponudbeni predračun se nahaja v dokumentu:  

- Popis –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 (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 POGODBE  

 
NAROČNIK 

Naziv in sedež  

ID za DDV:  

Matična številka:  

Poslovni račun:  

Zakoniti zastopnik:  

V nadaljevanju: Naročnik 

 

in 

 

PONUDNIK 

Naziv in sedež  

ID za DDV:  

Matična številka:  

Poslovni račun:  

Zakoniti zastopnik:  

V nadaljevanju: ponudnik 

 

dogovorita in skleneta naslednjo 

 

POGODBO št.____________ 
»Nakup rabljene opreme (starost do 36 mesecev) za opremo kuhinj v sklopu šolskega kompleksa GRM 

NOVO MESTO-Centra  biotehnike in turizma«. 

 

PODLAGA POGODBE 

 

1. člen 

Stranki 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; 

 da je bil ponudnik izbrana kot ponudnik, ki izpolnjuje pogoje, na podlagi meril z 

Odločitvijo o oddaji naročila, št. ___________ z dne _______________; 

 da so sredstva za nakup opreme odobrena s sklepom Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport , št. sklepa: ___________________________, z dne, ____________________. 

 

PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

Predmet pogodbe je prodaja oz. nakup rabljene opreme za opremo kuhinje in učilnice za 

kuharstvo na Srednji šoli za gostinstvo in turizem, v sklopu šolskega kompleksa Grm Novo 

mesto. Starost rabljene opreme je lahko največ 36 mesecev.  Vrsta, lastnosti, kakovost in 

dodatne zahteve naročnika izhajajo iz splošnih in posebnih pogojev ter iz opisa artiklov 

(popis opreme), ki so opredeljeni z razpisno dokumentacijo številka JNMV03-2023 (v 

nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudbo stranke št. ________________ z dne 

________________ (v nadaljevanju: ponudba), ki sta prilogi te pogodbe. 

 

3. člen 

Ponudnik izjavlja, da je seznanjen  s predmetom pogodbe, da je seznanjen z razpisnimi 

zahtevami ter da so ji razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo naročila. 

 

CENE IN NAČIN PLAČILA 

4. člen 

Vrednost opreme po popisu znaša: 

 

- skupna cena: ________________________ EUR brez DDV, oz. _______________________EUR Z DDV. 

 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne, naročnik pod nobenimi pogoji ne sprejme 

kakršnega koli povišanja cen. 

 
5. člen 

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

izstavljenega e-računa. K e-računu morajo biti pravilno priložene in podpisane vse priloge 

(čitljivo podpisana in priložena dobavnica, primopredajni zapisnik, morebitne priloge, 

navodila, garancije, certifikati), na e-računu mora biti navedena številka pogodbe in javnega 

naročila. 
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Če naročnik zamuja s plačilom, je dolžan ponudniku  plačati zakonske zamudne obresti. 
 

 

PREDAJA OPREME ZA KUHINJO IN UČILNICO PRAKTIČNEGA POUKA – KUHARSTVO IN 

PRIPADAJOČE OPREME V OBRATOVANJE 

 

6. člen 

Poleg prodaje opreme ( starost največ 36 mesecev) je ponudnik dolžan: 

 

- pripeljati in postaviti opremo, priključiti opremo, instalirati opremo ter opraviti 

poskusni zagon opreme,  

- izvesti šolanje na mestu postavitve opreme (izvedeno v dveh ali treh delih: osnovno, 

nadaljevalno, napredno, takoj po predaji opreme v obratovanje), 

- nuditi garancijo na rabljeno opremo 12 mesecev, 

- zagotavljati  vse rezervne dele za opremo vsaj 60 mesecev, 

- nuditi vzdrževanje (redno-preventivno in izredno-kurativno) in servis delovanja 

aparatov in pripadajoče opreme, 

- v nadaljnjih 12 mesecih (garancijski dobi) brezplačno izvesti vse morebitne 

posodobitve programske in strojne opreme. 

 

7. člen 

S podpisom prevzemnega zapisnika je oprema prevzeta, na kupca preide tveganje za 

naključno uničenje ali poškodovanje predmeta-opreme. Če pride do okvare ali poškodbe 

opreme zaradi razlogov na strani kupca je slednji ne glede na ostala določila odgovoren za 

nastalo škodo. V kolikor pa pride do naključnega uničenje ali poškodovanje predmeta-

opreme med montažo, instalacijo ali zagonom, pa je za le to odgovoren ponudnik in na svoje 

stroške popravi ali zamenja uničeno oz. poškodovano opremo. 

Ponudnik mora po uspešni instalaciji, priklopu in postavitvi opraviti preizkus delovanja 

aparatov in opreme v prisotnosti odgovorne osebe kupca (Jana Goršin Fabjan in Robert 

Grandovec). 

Prevzem opreme mora biti izveden najpozneje v roku 5 (pet) delovnih dni po pisnem ali 

telefonskem obvestilu kupcu,  da je oprema pripravljena na prevzem. Kupec ne more zavrniti 

prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe opreme. Stranki se v 

takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo ponudnik te napake odpravil. 

V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh 

napak in nov datum prevzema. Kupec ne sme pričeti uporabljati opreme pred podpisom 

prevzemnega zapisnika. V nasprotnem primeru se šteje, da je bila oprema prevzeta z dnem 

pričetka njene uporabe. 

 

8. člen 

Če se bo ugotovilo, da oprema, odstopa od navedb v dokumentaciji javnega razpisa, popisih 
ali v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo 
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zavrnjena, zaradi česar bo ponudnik prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost 
ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti priložen. Zavrnitev bo označena na 
prevzemnem zapisniku. 
 

 

VELJAVNOST POGODBE 
9. člen 

Veljavnost pogodbe nastopi z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in velja 12 mesecev od 

dneva podpisa obeh pogodbenih strank (garancija). 

Ponudnik nudi 12 mesečno garancijo na prodano opremo. Garancija prične teči od dneva 

podpisa primopredajnega zapisnika. 

 

 

SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI 

10. člen 

Kupec lahko razdre pogodbo, če zaradi zakasnitve ali napak pri dobavi (10 dni od podpisa 
pogodbe) ne bi več uresničil namena, ki ga je zasledoval. (takojšnja uporaba opreme, saj se v 
eni kuhinji pripravljajo obroki, druga kuhinja pa je kuharska učilnica nujno potrebna za 
izobraževalni program). Ob tem lahko vnovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

11. člen 
Če se izkaže, da predaja ponujene opreme ni možna zaradi objektivnega razloga, ki nastopi 
po podpisu pogodbe, lahko kupec pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre, in vnovči 
garancijo, lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko 
področje, pri tem pa mora imeti nadomestna oprema enake ali boljše lastnosti. 
 
 
JAMSTVA IN GARANCIJA 

12. člen 

Kakovost oprem mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.  
 
Ponudnik kupcu jamči: 
 

 da je vsa oprema, ki je predmet nakupa rabljena največ 36 mesecev (datum 
proizvodnje, serijske številke), 

 da oprema in aparati delujejo brezhibno in nimajo stvarnih napak; 
 da oprema in aparati nimajo pravnih napak; 
 da oprema in aparati popolnoma ustrezajo vsem tehničnim opisom, karakteristikam 

in specifikacijam, ki so bila dana v okviru postopka zbiranja ponudb in ponudbene 
dokumentacije ali so priloga te pogodbe; 

 da bodo postranske storitve (instalacija, postavitev) opravljene brezhibno; 
 da ponudnik nudi za vso opremo in aparate garancijo 12 mesecev od dneva 

primopredajnega zapisnika, 
 da bo ponudnik redno servisiral in vzdrževal opremo ter aparate in zagotavljal 

njegovo običajno uporabo skladno s to pogodbo in določili razpisne dokumentacije. 
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Izbrani ponudnik mora zagotavljati hiter odziv v primeru okvare. 

Pogoj, ki ga mora v ta namen izpolnjevati je, da v roku maksimalno 24 ur odpravi napako. 

 

V primeru, da ponudnik napake ne odpravi v roku 24 ur od pravilne prijave, je dolžan kupcu 

po preteku roka zagotoviti nadomestni aparat/opremo enakih karakteristik.  

 

ZAVAROVANJE POSLA 

13. člen 

Ponudnik izroči kupcu bianco menico z menično izjavo kot garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne ponudbene cene z ddv-jem.  Menica mora 

biti veljavna vsaj še 30 dni po koncu pogodbe. 

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj veljavnosti te 

pogodbe. Če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti iz prvega  odstavka tega  člena  bo  kupec  unovčil garancijo za 

resnost ponudbe.  

Kupec jo lahko vnovči pod naslednjimi pogoji: 

- če se bo izkazalo, da ponudnik vseh pogodbenih obveznosti ne opravlja v skladu s 

pogodbo, zahtevami razpisne dokumentacije ali specifikacijami; 

- če bo kupec pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani ponudnika; 

- če bo kupec razdrl pogodbo zaradi zamude ponudnika; 

- če bo ponudnik kršil zaupnost podatkov. 

 

Predložitev garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 

pogodbe. 

Kupec je upravičen vsa zavarovanja, dana na podlagi te pogodbe, unovčiti šele, če ponudnik 

tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni. 

 

VIŠJA SILA 

14. člen 

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka 

kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči 

zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primeri višje 

sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske 

nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških 

oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic 

ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali 

omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali 

vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo 

tudi motnje v proizvodnji najemodajalca ali njegovih dobaviteljev, ki so posledica delovanja 
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višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin, opreme  ali sestavnih delov. 

V primeru nastanka višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta stranka ni v zamudi z 

izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta stranka je 

prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile. 

 

POOBLAŠČENCI STRANK 

 

15. člen 

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba na strani naročnika je ___________________________________  

tel. št.: _______________________;  mail: ______________________________________. 

 

Skrbnik pogodbe in kontaktna oseba na strani dobavitelja je ___________________________________, 

tel. št.:_________________________, mail: _______________________________________. 

 

 

PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA 

 

16. 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 

- 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 

17. člen 

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank. Dvanajstmesečni 
(12) garancijski rok prične teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Pogodba se 
lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 
stranki. Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale 
pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čimbolj ustrezati 
namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 
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18. člen 
 

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 
stranka dva (2) izvoda. 
 

 

Kraj in datum: ________________                                       Kraj in datum: ________________ 

 

Ponudnik:                GRM NOVO MESTO 

 

           v.d. direktorica, Mag. Mojca Špec Potočar 

 

_____________________                                   __________________________________ 
 

Priloge: 

Razpisna dokumentacija 

Ponudbena dokumentacija stranke okvirnega sporazuma 

 


