RAZPISNA
DOKUMENTACIJA
na osnovi javnega razpisa po postopku naročila male vrednosti v
skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. št. 91/2015,
14/2018)
za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil
ter živil iz shem kakovosti

Objavljenega na Portalu javnih naročil, št. objave JN006264/2020-W01 z dne
12.10.2020
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

(v skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih (Ur.l. RS, št. 91/2015,14/2018 ZJN-3A)

Na osnovi javnega razpisa po postopku naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za
sukcesivno dobavo KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM
KAKOVOSTI s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 12.10.2020 pod št. objave JN006264/2020-W01,
vas vabimo, da podate ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe najkasneje do
06.11.2020 do 11. ure.
Ponudnik v informacijskem sisitemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec
OBR-R (povzetek predračuna) v*.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
obrazce celotnega predračuna pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj
med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) – naloženim v razdelek »Predračun« in
celotnim Predračunom – naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo
podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletni strani naročnika http://www.dus.si pod
rubriko »Predstavitev/Javni razpisi«
PODATKI O NAROČNIKU IN OSTALI PODATKI
Naročnik:
Naslov
Poštna številka in
pošta
Spletna stran
Odgovorna oseba
Telefon
Fax
E-pošta

DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
Ulica Ivana Turšiča 6
6210 SEŽANA

Matična številka
Davčna številka
Podračun
zakladniškega računa
pri UJP
Naziv banke in sedež

5050677000
SI58155309

www.dus.si
Rosana Šturm
05 731 17 00
05 731 17 01
info@dus.si

01100-6030268485
Uprava RS za javna plačila

Kontaktna oseba s strani naročnika je Boštjan Kodrič, telefon št. 05 7311 713,
GSM 031 774707; E-pošta: bostjan.kodric@dus.si
Naročnik:
DOM UPOKOJENCEV SEŽANA
Rosana ŠTURM
direktorica:
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Štev.: 4300-3/20-2220-4
Datum: 9.10.2020

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
V skladu s 47. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS št. 91/2015, 14/2018) je
naročnik Dom upokojencev Sežana dne 12.10.2020 na Portalu javnih naročil, Objava št.
JN006264/2020-W01 objavil javni razpis
ZA ODDAJO NAROČILA PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA
SUKCESIVNO DOBAVO KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ
SHEM KAKOVOSTI
V ta namen je naročnik izdelal navodilo za izdelavo ponudbe po postopku naročila male
vrednosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Vabimo vas, da predložite ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
2.1.

SPLOŠNO

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz
shem kakovosti ter živil iz shem kakovosti v skladu s specifikacijo (predračunom), ki je v
posebnem delu razpisne dokumentacije. Predmet javnega naročila so stalne dobave blaga,
ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po
predračunu so okvirne. Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da
bo naročnik v obdobju trajanja sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz
predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
2.1.1. Rok in način oddaje ponudbe
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.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji
ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem
oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo
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(18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 –
OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2, najkasneje do 06.11.2020 do 11:00 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.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml
?zadevald=21497
2.1.2. Čas in kraj odpiranja ponudb
Na podlagi 88. člena ZJN-3A bo javno odpiranje ponudb dne 06.11.2020 ob 12:00.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 06.11.2020
in se bo začelo ob 12:00. 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, 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«.
2.1.3. Veljavnost ponudbe
Ponudba skupaj s ponudbeno dokumentacijo mora veljati do 31.12.2021 za čas trajanja
okvirnih sporazumov; pri sklopih, kjer se tromesečno ponovno odpira konkurenca pa do
31.03.2021.
2.1.4. Predviden čas začetka izvedbe javnega naročila
Javno naročilo se bo izvajalo od pričetka veljavnosti okvirnih sporazumov to je od 1.1.2021
do 31.12.2021.
2.1.5. Rok in način plačila
Naročnik bo e-račun plačal v 30 dneh, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po
uradnem prejemu listine (e-računa). Ponudnik bo naročniku izstavljal e-račun enkrat
mesečno za vse dobave v preteklem mesecu.
2.1.6. Odločitev o oddaji naročila
Naročnik bo v skladu z 90.členom ZJN-3A odločitev o oddaji naročila objavil na portalu
javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.
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2.1.7. Sklenitev pogodbe
Naročnik bo upoštevaje določila 8. odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS
št.91/2015, 14/2018 v nadaljevanju ZJN-3A), sklenil pogodbo oz. okvirne sporazume z
izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.
Naročnik bo za vsak posamezen sklop sklenil okvirni sporazum s tremi najugodnejšimi
ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje. Če število gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje,
ne bo zadostno, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z dvema ali enim ponudnikom.
2.1.8. Pravica naročnika do ustavitve in odstopa od izvedbe postopka javnega
naročila
Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 90. členom ZJN-3A lahko do roka za oddajo
ponudbe kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila brez odgovornosti do
ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo
spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega
odstavka 90. člena ZJN-3A. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega
naročila obvestil ponudnike.
Skladno z 8. odstavkom 90. člena ZJN-3A lahko naročnik po pravnomočnosti odločitve o
oddaji javnega naročila do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe
javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali
da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila
ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale
druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi
katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča.
2.1.9. Stroški ponudbe
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.
2.1.10. Socialna klavzula
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
•
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega
podizvajalca ali
•
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila ugotovil najmanj dve
kršitvi v zvezi:
o s plačilom za delo,
o z delovnim časom,
o s počitki,
o z opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali
o v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena
globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila še najmanj šest mesecev, v primeru
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nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve prejšnjega odstavka pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni
od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba o izvedbi javnega naročila
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe za predmetno naročilo, o čemer naročnik
izvajalca seznani v roku 15 dni od dneva sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega
naročila.
V kolikor naročnik ne začne novega postopka javnega naročila za predmetno javno naročilo
v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od
seznanitve s kršitvijo.
Opomba :
Razvezni pogoj (točka a drugega odstavka 67.a člena ZJN-3) na temelju določila 38. člena Zakona o interventnih ukrepih za
omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 ne nastopi avtomatično.

2.1.11. Protikorupcijska klavzula
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku,
organu ali organizaciji iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.
2.1.12. Predpisi, ki se upoštevajo pri izvedbi javnega naročila
Javni razpis bo izveden upoštevajoč naslednje predpise:
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3A; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18);
Uredbe komisije (ES) št. 2015/1986, z dne 11.11.2015, o določitvi standardnih obrazcev za
objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi uredbe (ES) št. 842/2011;
Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017);
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list RS, št.
43/11, 60/11, 63/13 in 90/14-ZDU-1, 60/17 in 72/19);
Zakona o javnih financah (ZJF; Uradni list RS, št. 11/11-UPB4 (14/2013 popr.), 110/11ZDIU12, 46/13-ZIPRS1314-A, 101/13,55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617, 13/2018);
Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2020 in 2021 (ZIPRS20/21, Ur.l. RS št. 75/19 in
61/20);
Zakona o finančnih zavarovanjih (ZFZ; Uradni list RS, št. 67/11 – UPB2 in 82/13, 90/15);
Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Ur.l.RS št.27/2016);
Obligacijskega zakonika (OZ; Uradni list RS, št. 97/07-UPB1 in 30/10 Odl.US: U-I-207/0810, Up-2168, Odločba o razveljavitvi 184. člena Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.
64/16 z dne 14.10.2016);
Zakon o DDV (ZDDV-1, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Uradni list RS, št. 69/11-UPB2 in
81/13 Odl.US: U-I-81/11-12);
Kazenski zakonik (Ur. l. RS št. 50/2012-uradno prečiščeno besedilo 54/2015, v nadaljnjem
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besedilu: KZ-1C, KZ-1D Ur. l. RS št 38/16, KZ-1E Ur. l. RS št.27/17, 23/20 in 91/20);
Zakon o veterinarstvu - za živila živalskega izvora (Ur. l. RS, štev.33/01, 62/04 in 22/18);
Zakon o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05);
Zakon o spremembah in dopolnitvah določenih zakonov na področju varne hrane,
veterinarstva in varstva rastlin – ZdZPVHVVR (Uradni list RS, št. 90/12 z dne 30. 11. 2012).
Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence, (Uradni list RS, št.36/2008 – ZPOmK-1,
40/2009, 26/2011, 87/2011, 57/2012, 63/2013, 33/2014, 76/2015, 23/2017);
Resolucija o nacionalnem program o prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015-2025
(Ur. l. RS štev.58/15);
Zakon o kmetijstvu (ZKme-1) (Ur.list RS, št.45/08 s spremembami in dopolnitvami);
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. list
RS št. 52/2000, 42/2002, 47/2004 in vse spremembe in dopolnitve);
Pravilnik o zdravstvenih zahtevah za osebe, ki pri delu v proizvodnji in prometu prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št.82/03, 25/2009);
Uredbe Evropske skupnosti za področje higiene živil;
Uredba Sveta (ES) št.834/2007, o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in
razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91;
Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. september 2008, o določitvi podrobnih pravil za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških
proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora s spremembami;
Pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Ur.listRS, št.66/16 s
sprembami in dopolnitvami);
Pravilnik o kakovosti izdelkov iz žit (Uradni list RS št.1/2014, 52/19);
Pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi (Ur.list
RS, št.79/09 s spremembamo in dopolnitvami);
Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline (Ur.listRS,št. 2/04 s spremembami in
dopolnitvami);
Pravilnik o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladke kostanjeve kaše
(Ur.listRS, št.31/04 s spremembami in dopolnitvami);
Pravilnik o kakovosti čajeva (Ur.listRS, št.48/03 s spremembami in dopolnitvami);
Pravilnik o sladkorjih (Ur.listRS, št. 34/04 s spremembamin dopolnitvami);
Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oz. živil (Uradni list RS, št.
8/2014, 72/18);
Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 87/2014) ter vsi veljavni
predpisi, ki urejajo področje proizvodnje in kakovosti živil, ravnanja z živili ter njihov
transport (pravilniki, uredbe)
Uredba o ravnanju z embalažo inodpadno embalažo (Ur.listRS, št. 84/06 s spremembami in
dopolnitvami) ter
ostale veljavne predpise, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
2.2.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Živila so razvrščena po naslednjih sklopih:
1.
2.
3.
4.
5.

sveže meso,
sveže meso shema izbrana kakovost,
piščančje in puranje meso,
piščančje in puranje meso shema izbrana kakovost,
mesni izdelki,
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6. zamrznjene ribe,
7. mleko in mlečni izdelki,
8. mleko in mlečni izdelki shema izbrana kakovost
9. zelenjava in sadje,
10. zelenjava in sadje shema izbrana kakovost,
11. konzervirana zelenjava,
12. zelenjava zamrznjena,
13. krompir,
14. jabolka,
15. kruh in drobno pecivo,
16. zamrznjeni izdelki,
17. jajčne testenine,
18. mlevski izdelki,
19. olje in kis
20. ostalo prehrambeno blago
21. ekološko pridelano mleko in mlečni izdelki
22. ekološko pridelano sadje in zelenjava
23. ekološko pridelan krompir
24. ekološko pridelana jabolka
25. ekološko sveže meso
IZLOČENI SKLOPI
26. sveže meso,
27. mesni izdelki,
28. mleko in mlečni izdelki
29. ribe sveže,
30. zelenjava in sadje
31. krompir,
32. jabolka.
33. ostalo prehrambeno blago.
Skupna orientacijska letna vrednost blaga brez DDV je 193.700 EUR.
Na podlagi petega odstavka 73. člena ZJN-3A, ki določa, da lahko naročnik odda javna
naročila za posamezne izločene sklope brez uporabe postopkov iz tega zakona, če skupna
vrednost teh sklopov brez DDV ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov, je naročnik
iz objave javnega naročila izločil sklope od številke 26 do številke 33. Ocenjena skupna
vrednost izločenih sklopov znaša 36.800 (brez DDV) oz. 19,00% vrednosti vseh sklopov
naročil konvencionalnih in ekoloških živil. V okviru tega zneska bo naročnik kupoval zlasti
lokalno pridelana ter predelana ekološka živila in živila iz shem kakovosti na podlagi
naročilnice.
Naročnik bo pri naročanju kmetijskih pridelkov oz. živil upošteval 75.člen ZIUZEOP, ki
določa, da mora javni zavod nabaviti
- najmanj 50% pridelanih kmetijskih pridelkov oziroma živil z območja RS glede na
celotno nabavo pridelanih kmetijskih pridelkov oz. živil ter
- najmanj 50% predelanih kmetijskih pridelkov in živil, pri čemer morajo biti vse faze
pridelave in predelave opravljene v Republiki Sloveniji.
Skupna orientacijska letna vrednost blaga, ki je predmet tega javnega naročila (ob
upoštevanju izločenih sklopov) brez DDV je 156.900 EUR, z DDV pa je 171.806 EUR .
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Živila, ki jih ponudnik ponuja v svoji ponudbi, morajo ustrezati vsem veljavnim standardom
in predpisom v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje živil, ravnanja z njimi in transporta leteh. Pri poslovanju in dobavi živil mora ponudnik dosledno upoštevati določila HACCP
programa.
Ponujena živila morajo biti I. kvalitete. Ponudnik mora zagotavljati organiziran nadzor
kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti ponujenih živil v proizvodnji in prometu oziroma v
delu na katerega se nanaša njegova dejavnost ter imeti vozni park za prevoz živil, ki
ustreza vsem zahtevam veljavnih predpisov, da ne pride do prekinitve hladne ali
zamrzovalne verige.
Odpadno embalažo bo ponudnik od naročnika prevzel ter jo na svoje stroške odstranil.
2.3. JEZIK PONUDBE
Ponudba, kot tudi celotna ponudbena dokumentacija, morata biti izdelana in predložena v
slovenskem jeziku.
2.4. DOPUSTNOST PONUDBE
Za dopustnost ponudbe mora ponudnik predložiti podpisano in žigosano naslednjo
dokumentacijo v pdf format v informacijski system e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«:
1. obrazec ponudbe (OBR-1);
2. izpolnjen ponudbeni predračun v pdf obliki in formatu excel, ki mora biti v celoti izpolnjen
(OBR-1/1 in OBR-R);
3. Podatki o skupnih ponudnikih (OBR-1a) - ta obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ki
sodelujejo s skupno ponudbo, in sicer v toliko izvodih, kolikor ponudnikov sestavlja
skupino ponudnikov;
4. Seznam podizvajalcev (OBR-1b);
5. Podatki o podizvajalcu (OBR-1c) - ta obrazec se izpolni v toliko izvodih, kolikor
podizvajalcev sodeluje s samostojnim ponudnikom oziroma skupino ponudnikov
(skupna ponudba);
6. Izjava ponudnika (OBR-1d);
7. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2);
8. Izjava ponudnika o neizločitvi iz postopkov javnega naročanja (OBR-3);
9. Izjava o posredovanju podatkov (OBR-4);
10. Izjava za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);
11. Izjava o izpolnjevanju pogojev iz 4.1. do 4.4. točke navodil (OBR-6);
12. Reference (OBR-7);
13. Garancijo za resnost ponudbe (v primerih, ko je zahtevana; (OBR-8);
14. Izjavo o zagotavljanju garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in menična
izjava (OBR-9 in OBR-9a);
15. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-10) mora biti izpolnjen na mestih, ki jih izpolnjuje
dobavitelj;
16. V informacijski sistem e-JN v razdelek »Predračun« ponudnik naloži izpolnjen obrazec
OBR-R (povzetek predračuna) v*.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju
ponudb;
17. Ponudnik priloži izpolnjen enotni evropski obrazec v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju obrazec ESPD).
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli
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vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoći ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik ali podizvajalci).
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, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml.
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane
ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.
2.5. DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Sestanka s ponudniki ne bomo organizirali.
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja, in sicer od 12.10.2020 oz. od objave razpisa na
voljo na spletni strani naročnika www.dus.si, v rubriki ”Predstavitev, Javni razpisi”, kjer bo
naročnik objavil tudi vse morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije.
Pojasnila o razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati pisno, preko Portala javnih
naročil. Naročnik bo na pisna vprašanja v zvezi z razpisom, ki bodo prišla v roku, odgovoril
pisno, preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pet dni pred
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana
pravočasno do 10.ure do dne 30.10.2020.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni
pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
2.6. OBLIKOVANJE PONUDBE
2.6.1. Zahteve
Ponudnik lahko predloži ponudbo za vse razpisane sklope blaga ali za en ali več sklopov,
navedenih v predmetu javnega naročila. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več
sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih
sklopih.
Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga (100%) iz posameznega sklopa, za
katerega se prijavlja na razpis. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh
zahtevanih vrst blaga (artiklov) izločil iz ocenjevanja ponudb.
Variante ponudbe ne bodo upoštevane.
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih, oziroma nižjih cenah,
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in
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mu ponuditi blago po teh cenah.
Naročnik bo lahko kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo
potreboval, in v kolikor bo cena teh artiklov bolj ugodna od konkurence na trgu. V
nasprotnem primeru naročnik ni zavezan naročevati artiklov, ki niso na predračunu.
Za artikle, ki niso navedeni v ponudbenem predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora
dobavitelj predložiti kupcu na njegovo zahtevo. Cenik predstavlja vsaj 5% ugodnejše cene,
kot jih dobavitelj ponuja na trgu. Če dobavitelj ne posreduje cenika, veljajo cene iz zadnjega
predloženega cenika, razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru prodajalec
obračuna kupcu blago po nižjih cenah.
Pri opisu živila mora biti navedena blagovna znamka (oz. trgovinska znamka, če tega ni pa
vsaj proizvajalec) ponujenega artikla. V fazi analize ponudb navedba naročniku omogoča
presojanje, ali je ponudnik ponudil živilo ustrezne kvalitete. Izjema velja za sveže meso,
sveže ribe ter sveže sadje in zelenjavo ter za blago, ki se označuje skladno s Pravilnikom o
splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana (Uradni list št. 66/16 s spremembami in
dopolnitvami), kjer navedba blagovne znamke ni potrebna. Izbrani ponudnik je v času
izvajanja okvirnega sporazuma dolžan dobavljati v popisu blaga definirane artikle.
Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v popisu blaga pri opisu nekaterih
živil navedena blagovna znamka ali proizvajalec. Ponudniki lahko ponudijo enakovredna
živila drugega proizvajalca ali drugo blagovno znamko, vendar morajo živila po kvaliteti,
lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred živila v celoti ustrezati razpisanim živilom.
Navedba “ enakovredno” se uporablja skladno s četrtim odstavkom 42.členom Direktive
2014/24/EU, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno
poreklo dovoljeno, kadar ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila
in če se s tem navajanjem ne daje prednosti nekaterim podjetjem ali proizvodom.
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih z DDV. Končna cena mora
vsebovati vse stroške, popuste in rabate.
2.6.2. Podizvajalci
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s
podizvajalci.
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi:
•
•
•
•

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3A ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila dobave konvencionalnih in
ekoloških živil naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega

NMV za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti

12

odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje takšnih dobav, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve
novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar
namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo,
mora:
• glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
• podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
• glavni izvajalec svojemu računu priložiti račun, ki ga je predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da
mu najpozneje v 30 dneh od plačila računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago.
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali
nadaljnje podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te
točke.
2.6.3. Skupna ponudba
V primeru, da ponudnik nastopa v ponudbi s sopogodbeniki mora v ponudbi predložiti
podpisan sporazum ali pogodbo o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo
izbrani na javnem naročilu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih subjektov za izvedbo javnega naročila. Partnerji so med seboj
enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo
celotnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora opredeliti nosilca
posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, če je tej javno naročilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje
pogojev iz 4.1. do 4.4. točke teh navodil ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta
posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
2.7. MERILO ZA IZBOR
Naročnik bo predmetno javno naročilo za vse sklope oddal na podlagi merila najnižja
končna skupna vrednost posameznega sklopa. Ob upoštevanju pogojev in drugih
zahtev iz razpisne dokumentacije, bo tako naročnik za vsak posamezen sklop izbral
ponudnika, ki bo za ta sklop ponudil najnižjo skupno vrednost.
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Opomba: V primeru, da se po analizi ponudb ugotovi, da ponujata dva ali več ponudnikov
enako ceno za posamezen sklop, ju (jih) bo naročnik dodatno pozval, da znižata (znižajo)
ceno oziroma vrednost sklopa, izbral pa bo ponudbo tistega ponudnika, ki bo ponudil nižjo
ceno oziroma vrednost. Če je cena oziroma vrednost sklopa tudi v tem primeru enaka, bo
naročnik izbral ponudnika ob upoštevanju dosedanjih pozitivnih izkušenj, ki si jih je pridobil
z uporabo ponujenih artiklov.
2.8. PONUDBENA CENA
Cena v ponudbi mora biti izražena v EUR, fco skladišče – razloženo – na sedežu doma v
Sežani, Ulica Ivana Turšiča 6, in mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske,
carinske in druge stroške), popuste in rabate.
Ponudniki bodo morali izdelati in oddati ponudbene predračune v pdf in excel obliki). V
specifikacijo predračuna sklopa je potrebno vpisati cene na enoto brez davka na dodano
vrednost (DDV).
Cene za artikle morajo biti izračunane na zahtevano mersko enoto: kg, lit, kos.
V kolikor ponudnik ponuja izdelke, ki so pakirani v večji ali manjši embalaži, kot je to
predvideno v vzorcu predračuna, mora navesti ceno za zahtevano količino, da bodo cene
primerljive.
Tako izpolnjene ponudbene predračune mora ponudnik za sklope, za katere konkurira,
oddati v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/eJN2, v razdelek »Drugi dokumenti«.
Naročnik bo izmed ponudnikov, ki jim bo priznal usposobljenost in sposobnost za obdobje
enega leta, sklenil okvirni sporazum s tremi (3) najugodnejšimi ponudniki pri vsakem sklopu
živil. V primeru, če se za posamezni sklop ne bodo prijavili trije ponudniki, bo naročnik
sklenil okvirni sporazum s tolikim številom ponudnikov, kot se jih bo prijavilo.
Med ponudniki, s katerimi bodo sklenjeni okvirni sporazumi, bo naročnik za vsak sklop
blaga izbral 1 ponudnika (najugodnejšega), za dobavo blaga za obdobje 12 mesecev, za
sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema izbrana kakovost, 22. ekološko
pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24.
ekološko pridelana jabolka pa za obdobje 3 mesecev.
Za prvo obdobje odpiranja konkurence bo torej naročnik uporabil cene oddane v okviru
izvedenega postopka tega naročila. Po preteku fiksnosti cen za obdobje 3 mesecev za
sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema izbrana kakovost, 22. ekološko
pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24.
ekološko pridelana jabolka bo naročnik izbrane ponudnike, s katerimi bo sklenil sporazum,
pozval k predložitvi novih ponudb - predračunov s cenami za posamezne vrste blaga po
sklopih blaga (OBR-1/1) (ponovno odpiranje konkurence) in izbral najugodnejšega
ponudnika.
Ponudbene predračune bodo morali ponudniki s priznano usposobljenostjo in sposobnostjo
in s katerimi bodo sklenjeni okvirni sporazumi, posredovati v 10 dneh po naročnikovem
povabilu k predložitvi ponudbenega predračuna za posamezni sklop blaga za naslednje
obdobje. Javnega odpiranja ponudb ne bo.
V primeru, če izbrani ponudnik odstopi od pogodbe, bo naročnik dobavljal blago od drugega
najugodnejšega ponudnika.
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V primeru, da izbrani ponudnik (dobavitelj) reklamirano blago ali interventno naročeno blago
ne bo zamenjal/dobavil v odzivnem času, bo naročnik opravil interventno nabavo pri
drugem izbranem ponudniku oz. pri tretjem izbranem ponudniku, če tega ni pa pri drugem
dobavitelju na trgu. V takem primeru lahko naročnik ponudniku, ki je kršil pogodbena
določila glede dobave, zaračuna tudi pogodbeno kazen v višini 10 % od vrednosti sporne
dobave.
Ponudniki, ki bodo izbrani, morajo okvirni sporazum podpisati v roku pet (5) dni od prejema
poziva naročnika, naj pristopijo k podpisu okvirnega sporazuma. Ob podpisu oz. najkasneje
v 8 dneh po podpisu okvirnega sporazuma morajo naročniku predložiti zahtevano garancijo
za dobro izvedbo posla.
Ponudniki morajo upoštevati določila Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence,
(Uradni list RS, št.36/2008 – ZPOmK-1, Ur.l.št. 40/2009, 26/2011, 87/2011, 57/2012,
39/2013, 63/2013, 33/2014, 76/2015, 23/2017) in vse njegove dopolnitve.
V primeru, da bo naročnik ugotovil, da so kršena določila Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence:
- v postopku izbire ponudnika, bo tega ponudnika izločil iz postopka javnega naročila;
- v postopku javnega naročila, bo glede dobavitelja sprožil postopek prenehanja
sodelovanja in v sklopu ali sklopih, v katerih je bil izbran ta dobavitelj, prešel na
sodelovanje s ponudnikom, ki se je v postopku izbire uvrstil na naslednje mesto,
glede na merila za izbor.
Naročnik bo v navedenih primerih sprožil postopke pri Uradu Republike Slovenije za varstvo
konkurence, kot so predvideni v Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence.
3. ZAHTEVE NAROČNIKA
Naročnik naroča večino živil 2x tedensko, lahko pa tudi dnevno, z odzivnim časom en
delovni dan. Zamenjava naročenega izdelka z drugim ni dovoljena.
V kolikor ponudnik ponuja izdelke, ki so pakirani v večji ali manjši teži, kot je to predvideno v
vzorcu predračuna, mora navesti pravilno težo, da bodo cene primerljive.
POSEBNE ZAHTEVE PO SKLOPIH
Naročnik zahteva natančnost ponudbe glede zahtevanega pakiranja, opisa kvalitete in
točno navedene cene po zahtevani enoti mere. Ponudba, ki ne bo izpolnjena po teh
zahtevah, bo zavrnjena kot nedopustna. Pripisi v ponudbenem predračunu niso dovoljeni.
Vse dobavljeno blago se mora dobaviti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z
veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji – zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi navodili in
priporočili ter normativi. Živila morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so
škodljive zdravju ali sestavin, ki bi z veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja v
živilih. Ponudniki naj tudi ne ponujajo gensko spremenjenih živil.
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo kvalitetna živila, ki jih izkazujejo znaki kakovosti (kot
so: evropski znak kakovosti, slovenski znak kakovosti, znak dobro živilo, znak zdravo živilo,
znak intergrirano pridelanega živila) in so uradno podeljeni.
Pri izboru živil želimo, da ponudite živila, ki vsebujejo manj dodanega sladkorja ter čim manj
aditivov. Živila naj bodo, če se le da, proizvedena v lokalnem okolju. To naj vam bo ključno
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vodilo pri ponudbi vsakega izdelka. S tem želimo pomembno vplivati na večjo kakovost
prehrane v našem zavodu ter na zdravje stanovalcev.
Za vsa živila, ki so razpisana, je zahteva in pogoj I. kvaliteta, ne glede na to ali je to
navedeno v obrazcih predračuna ali ne.
Izbrani ponudniki bodo morali v času 8 dni od podpisa sporazuma na zahtevo naročnika
predložiti dokazila glede kakovosti za zahtevana živila (poročila, potrdila, laboratorijske
izvide glede neoporečnosti posameznih živil, pa tudi energijsko in biološko vrednost). Za
živila, za katera je zahtevana ekološka pridelava oz. predelava in pridelava oz. predelava
artiklov iz sheme kakovosti, bo moral izbrani ponudnik ob poteku veljavnosti v ponudbi
predloženega certifikata ali potrdila, naročniku predložiti novega in sicer z veljavnostjo, ki se
ujema ali presega rok veljavnosti okvirnega sporazuma.
3.1. Temeljne okoljske zahteve
Naročnik je v skladu z veljavno Uredbo o ZeJN temeljne okoljske zahteve za predmet
naročila vključil med tehnične specifikacije, tako da je oblikoval posamezne sklope živil, kjer
morajo biti vsa živila:
- A.)Pridelana na ekološki način kot ga določajo Uredba Sveta (ES) št.834/2007,
Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 s spremembami ali predpis, ki ureja ekološko
pridelavo kmetijskih pridelkov ali živil. Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem
obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki način oziroma;
- B ) vključena v sheme kakovosti, ki so opredeljene v Zakonu o kmetijstvu, Uredbi
EU št. 1151/2012 o shemi kakovosti kmetijskih proizvodov in živil, Delegirani uredbi
Komisje EU št. 664/2014 o dopolnitvi uredbe 1151/2012v zvezi z določitvijo
simbolov za zaščitene označbe porekla, zaščitene geografske označbe in
zajamčene tradicionalne posebnosti, itd. Naročnik bo dodatno kakovost priznal
živilom, ki imajo (certificirano) znak višje kakovosti na podlagi evropskih shem
kakovosti ali nacionalnih shem kakovosti. Naročnik bo kot ustrezne priznal naslednje
sheme kakovosti: ekološka kakovost, zaščitena označba porekla (ZOP), zaščitena
geografska označba (ZGO), zajamčena tradicionalna posebnost (ZTP), višja
kakovost (VK), integrirana pridelava (IP), dobrote iz naših kmetij, izbrana kakovost
(IK). Kot znak kvalitete (kakovosti) pri posameznem živilu bo naročnik upošteval
izključno samo zgoraj navedene znake ali označbe, ki so uradno podeljeni
(certificirani) in priznani in se nanašajo izključno na kakovost živil.
V primeru ekoloških živil naročnik opozarja, da mora biti v verigi od rejca/pridelovalca do
naročnika, certificirana vsa veriga. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je za izvajanje kontrole
ekološke pridelave in predelave pooblastilo tri organizacije za kontrolo in certificiranje in
sicer:
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor
Vinarska ulica 14, 2000 Maribor
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru
Pivola 8, 2311 Hoče
- Bureau Veritas d.o.o
Linhartova 49a, 1000 LJUBLJANA
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Naročnik bo priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo uspeli izkazati izpolnjevanje
pogoja z ustreznimi veljavnimi certifikati.
Naročnik bo vpliv na okolje zniževal tudi s sezonskim nakupovanjem. To pomeni, da bo
kupoval samo tiste vrste sadja in zelenjave, ki je v Sloveniji ob določenem času sezonska.
3.2. Pogoji in zahteve naročnika po kvaliteti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezno deklariranje živil, skladno z veljavnimi predpisi. Živila, ki
jih dobavi ponudnik, morajo imeti rok uporabe ob dobavi kot izhaja iz posebnih pogojev za
posamezen sklop.
Živila, ki so predmet dobav, morajo ustrezati vsem predpisom, ki določajo pogoje za
posamezno vrsto živil, posebej pa, da so izpolnjeni vsi sanitarno-tehnični pogoji.
Vsa živila morajo biti med transportom ustrezno higiensko zavarovana in transportirana v
skladu s predpisanimi pogoji. Dobavitelj je dolžan spoštovati predpisane temperaturne
pogoje (da ne pride do prekinitve hladne ali zamrzovalne verige) pri dostavi živil z namenom
zagotavljanja varnosti in kakovosti naročenih živil.
Kakovost živil mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži
oz. na spremljajočih dokumentih.
Izbrani dobavitelj bo moral po sklenitvi okvirnega sporazuma v skladu s predpisi naročniku
posredovati alergene živil.
USTREZNOST ŽIVIL
Izbrani dobavitelj za posamezni sklop bo moral v času veljavnosti okvirnega sporazuma na
zahtevo naročnika predložiti dokazila o ustreznosti oziroma skladnosti posameznih živil z
določili veljavnih predpisov za posamezno vrsto živil, izdana s strani pooblaščene
neodvisne institucije. Prav tako si naročnik pridržuje pravico, da predvsem za živila, ki mu
niso poznana, od ponudnika zahteva predložitev nevračljivih vzorcev.
Dobavitelj bo moral ob dobavi ekološko pridelanega živila naročniku predložiti kopijo
veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer lahko naročnik dobavo takega
živila zavrne. Dobavitelj predloži certifikat ob prvi dostavi živila. Ob ponovni dostavi istega
živila/artikla certifikata ni potrebno predložiti. Certifikata ni potrebno predložiti za
predpakirana ekološko pridelana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni
enoti.
Dobavitelj bo moral ob dobavi živil iz shem kakovosti naročniku predložiti kopijo veljavnega
potrdila, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer lahko naročnik dobavo takega živila zavrne.
Dobavitelj predloži potrdilo ob prvi dostavi živila. Ob ponovni dostavi istega živila/artikla
potrdila ni potrebno predložiti.
POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA SKLOPE EKOLOŠKIH ŽIVIL - POGOJ
1. Ponudniki, ki ponujajo ekološka živila, morajo imeti veljavna potrdila, da ima blago znak za
okolje tipa I (veljavne certifikate, ki dokazuje ekološko kvaliteto živila).
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno. V primeru ponudbe s
podizvajalci mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.)
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DOKAZILA
Kopije veljavnih certifikatov za vsa ponujena ekološka živila.
2. Ponudniki, ki ponujajo ekološka živila, in so le distributerji, ne pa proizvajalci ponujenih
živil, morajo priložiti certifikat za distribucijo ekoloških živil, ki se glasi na njihovo ime.
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno. V primeru ponudbe s
podizvajalci mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.)
DOKAZILA
Kopija certifikata distributerja ekoloških živil.
POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA ŽIVILA, KJER SO ZAHTEVANI ZNAKI KAKOVOSTI
POGOJ
1. Ponudniki, ki ponujajo živila z znaki kakovosti:
- zaščitena označba porekla,
- zaščitena geografska označba,
- zajamčena tradicionalna posebnost,
- neobvezne navedbe kakovosti,
- višje kakovosti,
- dobrote z naših kmetij,
- integrirana pridelava,
- izbrana kakovost,
morajo imeti veljavna potrdila, iz katerih je razvidno, da imajo živila znak višje kakovosti.
(V primeru skupne ponudbe partnerji pogoj izpolnjujejo skupno. V primeru ponudbe s
podizvajalci mora pogoj izpolnjevati tudi podizvajalec.)
DOKAZILA
Kopije veljavnih certifikatov, odločb, potrdil za vsa ponujena živila.
Ne glede to ali je za posamezno blago navedeno ali ne, se za vsa razpisana živila zahteva,
da zadoščajo vsem veljavnim predpisom, normativom, standardom in kakovostnim
zahtevam.
•

mleko in mlečni izdelki, mleko in mlečni izdelki iz sheme kakovosti in ekološko
mleko in ekološki mlečni izdelki morajo glede kakovosti, zdravstvene ustreznosti,
pogojev za proizvodnjo in promet z živili živalskega izvora, označevanja, ustrezati
vsem veljavnim zakonodajnim predpisom v RS in EU, standardom in pogojem, ki
urejajo to področje.
Postopki predelave in distribucije morajo biti taki, da mikrobiološka kontaminacija
izdelka ob pravilnem ravnanju ni možna. Dobavitelj mora blago dostaviti v
transportnih sredstvih s hladilnimi napravami in tako zagotoviti neprekinjeno hladilno
verigo v skladu s HACCP sistemom. Med prevozom temperatura pasteriziranega
mleka, ki se prevaža v cisternah, malih pakiranjih, posodah in vrčih, ne sme
presegati + 4 °C, temperatura mlečnih izdelkov ob dostavi ne sme presegati 6°C,
sladoleda pa -18 °C.
Embalažna enota mleka mora biti takšna, da se mleko med transportom ne razliva,
da se izključi možnost sekundarne kontaminacije in da je manipulacija v kuhinji
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enostavna. Embalažne enote box 10/1 ali več in TR 1/1 morajo biti zložene v
primernih, higiensko neoporečnih embalažnih nosilkah. Na zahtevo naročnika mora
biti omogočeno rezanje in individualno pakiranje raznih vrst sirov po predračunu, pri
čemer se cena ne spremeni.
Rok trajanja mleka naj bo najmanj sedem dni od dneva dostave, za mlečne izdelke
pa najmanj deset dni od dneva dostave (predvsem jogurti, kefir, sirni namazi.)
Upravičenost reklamacij nastane takrat ko:
- je mleko in mlečni izdelki z vidnimi napakami na embalaži (napihovanje, slabo
varjeni pokrovčki, mehanske poškodbe, ki so posledica manipulacije med
transportom)
- je mleko in mlečni izdelki neznačilnega vonja, okusa in barve
- mleku in mlečnim izdelkom, ki so imeli ob dobavi pretečen rok trajanja.
Na vsaki vsaki embalažni enoti mora biti pri celotni dnevni dobavi isti rok trajanja.
Mlečni izdelki morajo vsebovati tak % mlečne maščobe in biti pakirani v tako
embalažno enoto, kot je navedeno v razpisu. Dobavitelj mora zagotoviti varnost živil
v skladu prehransko politiko in državno zakonodajo.
Dobavitelj mora poleg čvrstih jogurtov, mlečnih desertov in sladoleda dostaviti tudi
PVC žličke za enkratno uporabo. Izdelki z oznako »Bio ali Eko« morajo imeti na
embalaži ustrezne oznake; blago mora biti odpremljeno z ustreznimi veljavnimi
certifikati. Obvezna je predaja mleka ter ostalih izdelkov znotraj zgoraj navedenih
skupin med voznikom in odgovornim delavcem naročnika.
•

meso in mesni izdelki morajo ustrezati vsem veljavnim zakonskim zahtevan o
kakovosti, mikrobiološki neoporečnosti, količinah pesticidov in drugih snovi,
hormonov, antibiotikov in mikrotoksinov, veljavnim v RS in EU.
Sveže meso v prometu mora biti označeno v skladu z veljavnimi zakonodajnimi
predpisi.
Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno pakiranje mesa in
mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, kocke oz. po naročilu, brez
kosti, vidne maščobe in veznega tkiva; narezana salama ipd., imeti pa morajo
ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Dobavitelj je dolžan na spremni
dokumentaciji označiti kategorijo dobavljenega mesa. Dobavitelji bodo morali
dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami
inzagotoviti neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.
Meso mora biti lepega, svežega videza in I. kakovostnega razreda. Kjer je to
zahtevano, mora biti izkoščičeno, razrezano na manjše dele, pri tem pa je potrebno
odstraniti vso odvečno maščobo in loj. Naročnik zahteva meso, ki je pravilno
uležano in transportirano. Razrez na zrezke se bo pripravljalo po dogovoru. Meso in
izdelki ne smejo biti okuženi z zdravju škodljivimi mikroorganizmi ali vsebovati
toksične snovi. Na željo naročnika je lahko meso tudi vakuumsko pakirano. Želena
obdelava mesa in izdelkov mora biti vključena v ceno. Zamrznjeno ali odtaljeno
meso bo naročnik zavrnil.
Transport presnega mesa se mora vršiti v hlajenih prevoznih sredstvih, ki so
ustrezno higiensko vzdrževana in v katerih je zagotovljeno ohranjanje temperature
svežega mesa med 0°C do max. +4 °C, mesnin do 4 °C . Ohlajeno sveže meso
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mora biti dostavljeno v PVC ali kovinskih posodah znotraj obloženih s čistim
materialom, ki ne prepušča vode in masti, kosti morajo biti dostavljene v primerni
embalaži, ločene od mesa. Sveže meso ne sme imeti intenzivnega neprijetnega
vonja.
Dobavitelj mora imeti izdelan postopek notranje kontrole proizvodnje (nadzor
kritičnih točk) in tekoče voditi proizvodno dokumentacijo o tem postopku. Na
eksplicitno zahtevo jo je potrebno predložiti pooblaščeni osebi naročnika najkasneje
v 15 dneh od uradne zahteve.
Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje mesa v skladu z Zakonom o
standardizaciji in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Izbrani dobavitelj mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti poreklo
oziroma izvor mesa, št. obrata in veterinarsko potrdilo v skladu z veljavnimi predpisi.
Pri dnevni dobavi eko mesa bo dobavitelj priložil še ustrezen certifikat o poreklu
mesa. Naročnik si pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine
oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.
Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno meso. Zamrznjeno, globoko
zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Izbrani dobavitelj mora
zagotoviti, da odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak
procent pri teži ne sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih
izdelkov.
Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka.
Mesni izdelki
morajo vsebovati minimalno kemičnih aditivov in morajo biti višje kakovosti.
Ponudnik mesnih izdelkov mora na zahtevo naročnika le-temu posredovati poročila
o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz ter na vsakih 6 mesecev potrdilo o
zdravstveni ustreznosti živil (laboratorijske izvide in veterinarsko spričevalo upoštevali se bodo rezultati analiz pooblaščenih laboratorijev za kemijsko in
mikrobiološko analizo živil - regijski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano,
NLZOH in Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ. Trajne in poltrajne klobase in
suhomesnati izdelki naj bodo pakirani v kartonskih škatlah, ki morajo biti znotraj
obložene s čistim, belim, papirjem ali folijo iz plastičnih mas; obarjene klobase,
pečenice, klobase za kuhanje pa v plastično ali kartonsko embalažo, katera je
znotraj prevlečena s plastično maso.
Mesni izdelki morajo vsebovati minimalno količino kemičnih aditivov in morajo biti
višje kakovosti.
Meso in mesni izdelki morajo biti vedno dostavljeni v enaki količini, kot je bila
podana s strani naročnika.
Dostave naj potekajo ob natančno določenih urah (dogovor ponudnik - naročnik).
•

meso perutnine in perutninski izdelki morajo ustrezati vsem veljavnim zakonskim
zahtevan o kakovosti, mikrobiološki neoporečnosti, količinah pesticidov in drugih
snovi, hormonov, antibiotikov in mikrotoksinov, veljavnim v RS in EU. Poleg tega
mora ustrezati vsem pravilnikom o veterinarski in sanitarni kontroli tako živali pred
zakolom in po zakolu in vsem predpisom o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in
dajanje na trg, veljavnih v RS (EU). Sveže meso perutnine mora biti v prometu
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označeno v skladu z veljavnimi zakonodajnimi predpisi.
Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v
skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca,
poreklo in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti,
brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih madežev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih
deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, brez vidne maščobe. Naročnik bo naročal le
sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali
odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil.
Presno meso mora biti mikrobiološko neoporečno, med nakladanjem, transportom in
razkladanjem zaščiteno s PVC folijo.
Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka. Transport
ohlajenega svežega mesa perutnine se sme vršiti s prevoznimi sredstvi, ki so
ustrezno higiensko vzdrževana in v katerih je zagotovljeno ohranjanje čimbolj
konstantne temperature svežega mesa, ki v globini mišic ni višja od + 4°C. Sveže
meso mora biti med transportom in razkladanjem zaščiteno s higiensko ustreznim
materialom, ki ne prepušča vode in masti. Prevažati se sme samo v kovinskih in
plastičnih posodah ali kartonskih škatlah.
Ponudnik perutninskih izdelkov mora zagotoviti tudi individualno pakiranje in rezanje,
salam, šunk in ostalih izdelkov. Teža individualnega pakiranja je od 50 g dalje.
Individualno pakiranje se naroča v skladu s potrebami naročnika. Dobavitelj mora
naročniku na njegovo zahtevo predložiti dokumentacijo o deklarirani kakovosti
posameznih izdelkov (proizvajalno specifikacijo izdelkov in hranilne vrednosti
izdelkov), ki bodo služile za izračune celodnevnih jedilnikov. Ponudnik naj zagotovi
dobavo iste vrste izdelka na isti dan z istim najkrajšim rokom uporabe. Naročnik
lahko zahteva vzorce izdelkov iz sklopa in natančno deklaracijo izdelka glede
sestave. V primeru, da bo obstajal sum na mikrobiološko oporečnost ali kemijsko
neustreznost izdelka, bo ponudnik dolžan dostaviti rezultate mikrobioloških oz.
kemijskih analiz. Upoštevali se bodo rezultati analiz pooblaščenih laboratorijev za
kemijsko in mikrobiološko analizo živil (regijski Nacionalni laboratorij za zdravje,
okolje in hrano, NLZOH in Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ).
•

zamrznjene ribe.
Blago in izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti,
mikrobiološki neoporečnosti in količinah toksičnih snovi. Zamrznjeni izdelki morajo
biti pakirani v kartonski embalaži, znotraj obloženi s čistim materialom, ki ne
prepušča vode. Posamezni bloki zamrznjenega izdelka morajo zaradi lažjega
ločevanja biti zaščiteni z nepropustnim materialom. Uvožen izdelek v izvirnem
pakiranju mora na embalaži imeti deklaracijo v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati
vse zakonsko določene parametre. Ponudnik mora na spremni dokumentaciji
(dobavnici) za ribe označiti poreklo oziroma izvor rib. Ponudnik mora zagotoviti
pravilno označevanje rib v skladu z Zakonom o standardizaciji in drugimi predpisi, ki
veljajo v Republiki Sloveniji in EU(označen mora biti datum zamrznitve in rok
uporabe ter oznaka zdravstvene ustreznosti).
Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo veterinarskega zavoda o
zdravstvenem stanju pošiljke. Odmrznjene in ponovno zamrznjene ali slabo
zamrznjene ribe bo naročnik odklonil. Ponujene ribe in vodni organizmi morajo biti
očiščeni in I. kakovostnega razreda.
Fileji mora biti brez kože in brez kosti, njihova teža mora biti od 120 do 150g. Po
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odtajanju se fileji ne smejo sprijemati. Plasti filejev morajo biti med sabo ločene s
folijo. Pri termični obdelavi fileji ne smejo razpadati. Ribe morajo biti zamrznjene po
plasteh, s tem da je ena plast en sloj rib (ne v kocki).
Dobavitelj mora zagotoviti dobavo izdelka, pri katerem na dan dobave ni pretekla
več kot polovica celotnega roka uporabe. Izdelki morajo biti embalirani in označeni v
skladu z veljavno zakonodajo. Temperatura zamrznjenih rib oz. izdelkov mora biti
stabilna in med transportom v celotnem izdelku vzdrževana vsaj na –18°C.
Dobavitelj mora blago dostaviti v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami in
tako zagotoviti neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.
•

Zelenjava in sadje, zelenjava in sadje iz sheme kakovosti, ekološka zelenjava
in sadje
Sveže sadje in zelenjava morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom o kakovosti in
neoporečnosti blaga. Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva, da se v
posameznih letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava. Zaželeno je,
kjer je to mogoče, da je blago domačega/slovenskega (lokalnega) izvora.
Vsako dostavo mora spremljati ustrezen dokument iz katerega so razvidne vse
lastnosti izdobavljenega blaga in poreklo. Embalaža je last dobavitelja, ki mora zanjo
poskrbeti in sproti odvažati. Naročnik pokriva samo stroške odpadka, ki so posledica
lupljenja, odstranitve koreninskega dela ter minimalni odstotek kala skladno s
Pravilnikom o kakovosti sadnih, zelenjavnih in gobjih izdelkov ter pektinskih
preparatov. Prekomerni kalo, ki nastane zaradi neustreznega transporta,
škodljivcev, bolezni ali drugih dejavnikov, krije dobavitelj.
Vsi artikli morajo biti primerne zrelosti, sveži, čvrsti, brez vidne zunanje vlage, brez
tujega vonja, brez primesi prsti ali drugih primesi in I. kakovostnega razreda.
Velikost, razvitost, oblika in barva posameznih sadežev oziroma vrtnin mora biti
primerna sorti, iz katere izhaja.
Transport svežega sadja se mora vršiti v za to namenjenih ustrezno higiensko
vzdrževanih prevoznih sredstvih, ki morajo omogočati transport občutljivega
svežega sadja pri konstantni za sadje najprimernejši temperaturi (do 12 °C).
Dobavitelj mora blago dostaviti v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako,
da zagotovi neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.
V primeru, da bo obstajal sum na kemijsko neustreznost sadja (prevelika prisotnost
gnojil, sredstev za zatiranje škodljivcev in škropiv), bomo vzorec poslali na analizo v
pooblaščen laboratorij, stroške analize pa bo v primeru neustreznosti nosil ponudnik
oz. pridelovalec.
Blago z oznako »Bio ali Eko« mora imeti na embalaži ustrezne oznake in mora biti
odpremljeno z ustreznimi veljavnimi certifikati ob vsaki dostavi.

•

jabolka, ekološka jabolka
Naročnik bo naročal jabolka po zaporedju zorenja posameznih sort v RS. Naročnik
zahteva od ponudnikov jabolka navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da
velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 g,
naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka morajo biti sveža, primerne zrelosti,
nepoškodovana in zahtevanega kalibra.
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Sadeži jabolk morajo izpolnjevati naslednje zahteve:
- da so pravilno zreli in brez dozorevanja pripravljeni za konzumiranje. Pravilno zrela
jabolka so karakteristične barve, prijetnega vonja in okusa.
- da so sveži
- niso izsušeni oz. uveli, meso mora biti čvrsto in sočno (ne kašasto)
- niso umazani ali mokri (brez zunanje vlage)
- niso mehanično poškodovani in nagniti.
Pakiranje: jabolka se lahko pakira v letvaricah oz. kartonskih platojih, tako da so
ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Na vsaki embalažni enoti mora biti
deklaracija, ki vsebuje:
- ime in sedež pridelovalca oz. ponudnika
- kakovostni razred jabolk
- sorto jabolk
- kaliber jabolk
V vsaki embalažni enoti mora biti sadje izenačeno po sorti, obliki, zrelosti, barvi in
velikosti.
•

krompir, ekološki krompir
Premer gomolja je lahko od 45 do 75 mm. Gomolji morajo biti čisti (vsebovati smejo
le do 1% zemlje), zreli in sveži. Biti morajo čvrsti, brez kalčkov in nepoškodovani.
Krompir ne sme biti zelen in ne temno obarvan. Krompir mora biti kalibriran z max
20% odpadka.
Pakiranje: gomolje pakiramo v letvaricah in mrežastih plastičnih vrečah, s tem da je
v vsaki embalažni enoti krompir iste sorte in enako kalibriran. Teža embalažne enote
je lahko največ 10 kg.
Na vsaki embalažni enoti mora biti deklaracija, ki vsebuje:
- vrsto živila
- ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca
- kakovost in sorto, datum pakiranja

•

zamrznjeno sadje in zelenjava
Izdelki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih substanc (toksinov, patogenih
mikroorganizmov,..), zlasti pa ne smejo prekoračiti z zakonskimi predpisi določene
količine aditivov, barvil in ostalih kemičnih substanc, organoleptične lastnosti morajo
ustrezati predpisanim normativom.
Dobavitelj mora blago dostaviti v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami in
tako zagotoviti neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.

•

konzervirano sadje in zelenjava
Vloženo sadje in zelenjave mora glede kakovosti, vsebnosti dodatkov, zdravstvene
ustreznosti, označevanja …, ustrezati vsem veljavnim predpisom v RS (EU).
Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so značilni za sadje.
Vloženo7 sadje in zelenjave morata biti I. kvalitetnega razreda in take sorte, ki je
najbolj primerna za konzerviranje. Vsa vložena zelenjava mora biti brez kemičnih
konzervansov.
Vse vrste vloženega sadja morajo biti brez kemičnih konzervansov in sladil.
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Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju iz katerega je.
Ne sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v
kompotih mora biti 55%.
Paradižnikov koncentrat mora imeti vsaj 28-30% suhe snovi in ne sme imeti dodanih
kemičnih konzervansov za podaljševanje obstojnosti.
•

zamrznjeni izdelki iz testa,
Izdelki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih substanc (toksinov, patogenih
mikroorganizmov,..), zlasti pa ne smejo prekoračiti z zakonskimi predpisi določene
količine aditivov, barvil in ostalih kemičnih substanc, organoleptične lastnosti morajo
ustrezati predpisanim normativom.
Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami,
tako da se hladilna veriga ne prekine.
Transport globoko zamrznjenih pekarskih izdelkov mora omogočati ohranjanje
konstantne temperature zamrznjenih živil na –18 °C ali nižje.
Naročnik zahteva od dobavitelja stroge higienske normative v celotnem procesu
proizvodnje, skladiščenja in distribucije v skladu s predpisi in HACCP sistemom.
Naročnik ni dolžan sprejeti transportnega pakiranja in po potrebi lahko naroča tudi
po posameznih komadih.

•

kruh in pekovsko pecivo
Vsi izdelki morajo biti dnevno sveži, dovolj pečeni, ne smejo vsebovati zdravju
škodljivih snovi (toksinov, patogenih mikroorganizmov,..), organoleptične lastnosti
morajo ustrezati predpisanim normativom, zlasti pa ne smejo prekoračiti z
zakonskimi predpisi določene količine aditivov, barvil in ostalih kemičnih substanc.
Naročnik zahteva od dobavitelja stroge higienske normative v celotnem procesu
proizvodnje in distribucije v skladu s predpisi oziroma HACCP sistemom. Kruh in
izdelki morajo biti zaščiteni v ustrezni embalaži (PVC, kartonska,..), ki onemogoča
kakršnekoli drobljenje, lomljenje ali stik z zdravju škodljivimi snovmi. Naročnik
zahteva kakovostno dostavo. Kruh in ostali izdelki ne smejo biti zmečkani, biti
morajo v čisti embalaži in primerno zaščiteni, da med transportom ne bi prišlo do
okužbe ali poškodovanja izdelkov.
Skladno s svojimi potrebami, bo naročnik zahteval ustrezen razrez kruha (rezine
debeline 2 cm, pakirane v prozorno folijo).
Ponudnik mora, v primeru, da bo izbran, dostavljati živila pod navedenim sklopom v
količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem
primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev pogodbe. Ponudniki morajo pri
pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v
skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva.

•

žita, mlevski izdelki, testenine
Vsi izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti, mikrobiološki
neoporečnosti in količinah toksičnih snovi. Organoleptične lastnosti morajo ustrezati
predpisanim normativom, dobavitelj pa mora zagotoviti stroge higienske normative v
procesu proizvodnje, skladiščenja in distribucije v skladu s predpisi in HACCP
sistemom.
Moke morajo glede kakovosti, zdravstvene ustreznosti in označevanja ustrezati
vsem veljavnim zakonodajnim določbam veljavnim v RS (EU). Moka mora biti iz
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prvorazrednih surovin.
Testenine morajo biti valjane in se po 1,5 ure po tem, ko so skuhane in stojijo pri
temperaturi 75- 85 stopinj C, ne smejo razkuhati. Testenine morajo biti pakirana v
embalažo primerno za živila. Pakiranje mora biti v originalni enoti, izdelek mora biti
zaščiten pred zunanjimi vplivi. Živilo v kartonasti transportni embalaži mora biti
dodatno zaščiteno z ovojnim materialom.
splošno prehrambeno blago
Vsi izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti, mikrobiološki
neoporečnosti in količinah toksičnih snovi in morajo ustrezati predpisanim
normativom, dobavitelj pa mora zagotoviti stroge higienske normative v procesu
proizvodnje, skladiščenja in distribucije v skladu s predpisi in HACCP sistemom.
Glede kakovosti, zdravstvene ustreznosti in označevanja morajo ustrezati vsem
veljavnim zakonodajnim določbam veljavnim v RS (EU). Pri artiklu sveža jajca
morajo biti higiensko neoporečna in na površini čista in suha. Ne smejo vsebovati
zdravju škodljivih snovi. Lupina in povrhnjica ne smeta biti poškodovani oziroma
natrti. Ne smejo imeti tujih vonjev. Jajca se morajo skladiščiti in prevažati po
možnosti pri stalni temperaturi ter se na splošno ne smejo hladiti pred prodajo
končnemu potrošniku.
Artikli naj bodo vedno dostavljeni z deklaracijami v slovenskem jeziku.
4. UGOTAVLJANJE USPOSOBLJENOSTI IN SPOSOBNOSTI
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
1. OBVEZNI POGOJI: pogoje mora izpolnjevati vsak ponudnik, ki se prijavlja na razpis
(točke 4.1 do 4.5);
2. POSEBNI POGOJI ZA POSAMEZEN SKLOP: pogoje mora izpolnjevati ponudnik,
ki se prijavlja na določen sklop;
3. POGOJI ZA PONUDNIKA EKOLOŠKIH ŽIVIL IN ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI:
pogoje mora izpolnjevati ponudnik, ki ponuja ekološka živila in živila iz shem
kakovosti, ki jih je naročnik posebej opredelil.
4.1.
Osnovna sposobnost ponudnika
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3A ugotovi ali je drugače seznanjen, da
za ponudnika obstaja katerikoli od razlogov za izključitev.
Naročniku na podlagi tretjega odstavka 47. člena ZJN-3A v postopku naročila male
vrednosti ni treba preverjati obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen, če dvomi o
resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.
1. Ponudnik (tudi vsak partner v skupni ponudbi in vsak podizvajalec) ali njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12UPB2; in 54/15: KZ-1-NPB4 v nadaljevanju KZ-1, v nadaljnjem besedilu: KZ-1C, KZ1D Ur. l. RS št 38/16, KZ-1E Ur. l. RS št.27/17) kot je navedeno v prvem odstavku
75. člena ZJN-3A, ali pa da je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe
gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost
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kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom in
upoštevajoč enajsti odstavek 75. člena ZJN-3A.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropski skupnosti.
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik
lahko namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem
državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnikta
podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
V obrazcu ESPD morajo ponudniki označiti, ali je javno naročilo pridržano po 31. členu
ZJN-3A. Naročnik ponudnike seznanja, da predmetno javno naročilo ni pridržano, zaradi
česar ponudniki to dejstvo upoštevajo pri izpolnjevanju obrazca ESPD.
Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta
razpisna dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na
spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/, v njega
neposredno vnese zahtevane podatke.
Izpolnjen ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoći ponudniki v primeru skupne ponudbe,
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik ali podizvajalci).
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN 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, naloži elektronsko podpisan ESPD v .xml
datoteki ali nepodpisan ESPD v .xml datoteki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu s
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec
2. Ponudnik ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3A,
3. Ponudnik izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76.
členom ZJN-3A,
4. Prav tako ponudniku ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb
s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države
članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo.
Dokazilo: izjava o neizločitvi iz postopkov javnega naročanja (OBR-3).
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec.
5. Ponudnik:
ni v stečajnem postopku;
njegov član poslovodstva ali nadzornega organa, ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb
v postopku javnega naročanja, družbenik z lastniškim deležem večjim od 25
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-

-

odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član
poslovodstva ali nadzornega organa, ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil
začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega
prenehanja;
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-2),
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec.
6. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem ali skupino
gospodarskih subjektov, mora pogoje iz Osnovne sposobnosti izpolnjevati tudi
podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila oz. skupina gospodarskih
subjektov.
Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za
ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3A sklenil pogodbo (okvirni sporazum) o
izvedbi javnega naročila, dobavlja blago, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev – izpolni ponudnik, partner, podizvajalec
(OBR-2)
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec
V primeru, da ponudnik nastopa s skupno ponudbo ali s podizvajalci, mora predložiti:
- izpolnjen obrazec )(OBR-1a);
- izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, ki jih bo izvajal
podizvajalec (OBR-1b);
- dokazilo in izjavo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti po 79. členu ZJN-3A;
- zahtevo/soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva
(OBR-1c).
7. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v
času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika le
temu posredoval 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.
Dokazilo: Izjava o posredovanju podatkov. (OBR-4)
8. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
uradnih evidenc tudi za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo
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samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)
9. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec
4.2.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2)
Ponudnik (partner, podizvajalec) izpolni ESPD obrazec
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko odda zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika - pooblaščenca.
4.3.

Ekonomska in finančna sposobnost

Ponudnik mora naročniku nuditi 30-dnevni plačilni rok. Račune bo ponudnik izdajal enkrat
mesečno za dobave v preteklem mesecu.
Dokazilo: izjava ponudnika OBR-2.
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa, kar velja
za vse odprte račune. Na poziv naročnika mu mora predložiti potrdila vseh poslovnih bank,
pri katerih ima odprt račun, da v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.
Dokazilo: izjava ponudnika OBR-2.
Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika OBR-2.
4.4.

Tehnična in kadrovska sposobnost

a.

Da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so
navedeni v zahtevani tehnični specifikaciji (izjava dobavitelja pod materialno in
odškodninsko odgovornostjo, da ponujeno blago izpolnjuje karakteristike
oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni dokumentaciji);

b.

da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz
posameznega sklopa za katerega se prijavlja;
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c.

da bo v roku 48 ur od zahteve naročnika dostavili vzorce prijavljenega blaga;

d.

da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (ustrezna
skladišča, prevozna in druga tehnična sredstva) za izvedbo predmeta javnega
naročila;

e.

da zagotavlja 24 urni odzivni čas;

f.

da zagotavlja fiksnost cen v času veljavnosti obdobja okvirnega sporazuma v
skladu s pogoji razpisne dokumentacije;

g.

da je poreklo izvora blaga istovetno s certifikati o izdelku;

h.

da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče Doma upokojencev Sežana, Ulica
Ivana Turšiča 6, Sežana – razloženo;

i.

da zagotovi v primeru urgentnega naročila dodatne količine blaga;

j.

da zadosti zahtevam iz točke 3. navodil ponudnikom;

k.

da ima zagotovljeno kontrolo kakovosti izdelkov;

l.

da izvajajo notranji nadzor skladno s HACCP načeli na podlagi izdelane analize
poslovanja podjetja in študijo HACCP v vseh fazah proizvodnje in /oz. prometa
živil, ter da vzpostavljeni sistem HACCP notranjega nadzora vključuje:
1. mikrobiološko kontrolo:
- izdelkov
- surovin
- delovnih površin
2. kontrolo postopkov in procesov:
- sprejem, predelava, izdaja
- čistoča
- zdravstvena ustreznost vode
- dezinsekcija in deratizacija
- temperature
3. utečen sistem izobraževanja in usposabljanja osebja
4. inšpekcijski nadzor;

m.

da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji;

n.

da zagotavlja izvajanje Pravilnika o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo;

o.

da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa, ter da naročniki
zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe;

p.

da je v zadnjih petih letih z blagom oskrboval najmanj 2 proračunska uporabnika;
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q.

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino
ponudnikov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina ponudnikov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
Vsak izmed skupnih ponudnikov mora izpolnjevati tudi pogoje glede osnovne
sposobnostu, sposobnosti zs opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomske in
finančne sposobnosti.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora le te navesti in izpolniti vse
zahtevane podatke.

Dokazilo: izjava ponudnika OBR-6 za točke od a.) do o.);
Dokazilo: izjava ponudnika OBR-7 za točko p.);
Dokazilo: izjava ponudnika OBR-1a, OBR-1b, OBR1c, OBR1d za točko q.)
Ponudnik mora na zahtevo naročnika v roku 48 ur po prejemu zahteve naročnika, dostaviti
vzorce oziroma omogočiti naročniku ogled blaga na svoje stroške in na zahtevo naročnika.
Če ponudnik naročniku navedenega ne omogoči, bo njegova ponudba izločena iz
nadaljnjega postopka za sklop, v katerem se nahaja ta artikel.
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na osnovi najnižje vrednosti sklopa, ki je
prikazana v predračunu, ob upoštevanju kvalitete posameznih artiklov v njej. V primeru, da
bo naročnik s preizkusom oz. pregledom artiklov ugotovil, da določen artikel v sklopu ne
ustreza glede kvalitete zahtevam naročnika, bo ponudnika za ta sklop izločil iz nadaljnjega
postopka. Naročnik bo iz nadaljnjega postopka izločil tudi vse tiste ponudnike za
posamezne sklope, ki niso ponudili vseh artiklov v sklopu.
Kvaliteto bo naročnik ocenjeval na osnovi:
a.) dosedanjih izkušenj, ki si jih je pridobil z uporabo ponujenih artiklov,
b.) s preverjanjem ustreznosti artiklov na osnovi pregleda oz. preizkusa vzorca blaga,
katerega mora ponudnik naročniku predložiti v treh dneh po prejemu zahtevka s strani
naročnika.
Če ponudnik v zahtevanem roku ne bo dostavil naročniku vzorcev artiklov za preizkus, bo
ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka za sklop, v katerem se nahaja ta artikel.
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane
pogoje in predložili ustrezna dokazila in izjave.
V kolikor bo ponudniku priznana sposobnost, se le-ta zaradi morebitne statusne
spremembe ponudnika, ne bo avtomatsko prenesla na njegovega pravnega naslednika.
Pravni naslednik je dolžan zaprositi za prenos priznanja sposobnosti in pri tem naročniku
predložiti zahtevana dokazila.
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Ponudnik, ki mu je priznana sposobnost po javnem razpisu, je dolžan posredovati vsako
spremembo podatkov, ki se nanašajo na njegov pravni status oz. na priznanje kvalifikacije.
Podatke je dolžan posredovati v roku pet dni po nastanku spremembe, sicer mu status
sposobnosti ponudnika preneha.
Dokumenti, ki jih izpolnjuje ponudnik sam, morajo biti datirani, podpisani in žigosani.
Tuj ponudnik mora poleg zgoraj navedenih dokumentov predložiti še:
• izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je seznanjen s predpisi,
veljavnimi v Republiki Sloveniji ter da jih spoštuje in jim priznava veljavnost, kolikor
zadevajo predmetno javno naročilo;
• potrdilo pristojnega organa, da ima veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne
organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnost.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika/partnerja/podizvajalca
4.5.
GARANCIJA
Garancija za resnost ponudbe oziroma menica
Ponudnik mora ponudbi priložiti garancijo za resnost ponudbe in sicer bianco menico z
menično izjavo. Bianco menica je neprenosljiva, nepreklicna-brez protesta in na prvi poziv
vnovčljivo in podpisana s strani pooblaščenih oseb. Vrednost garancije za resnost ponudbe
mora znašati 3% ponudbene cene posameznega sklopa, za katerega se prijavlja, brez
DDV. Veljati mora najmanj 90 dni šteto od datuma določenega za oddajo ponudb.
Menično izjavo je potrebno predložiti na obrazcu, ki je del te razpisne dokumentacije
(OBR-8) ali na obrazcu z identično vsebino kot jo vsebuje obrazec.
Ne glede na oddajo e – ponudbe, mora ponudnik originalno podpisano bianco menico
poslati naročniku po navadni pošti do roka za oddajo ponudbe v ustrezno opremljeni
ovojnici z oznako pošiljatelja in navedbo »ne odpiraj« JN za dobavo KONVENCIONALNIH
IN EKOLOŠKIH ŽIVIL na naslov naročnika. Če bo skupaj z menico predložena še kakršna
koli druga dokumentacija, ta ne bo štela kot del ponudbene dokumentacije. Preostali del
ponudbene dokumentacije mora ponudnik oddati v sistemu e-JN.
Naročnik lahko garancijo za resnost ponudbe oziroma menico vnovči v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti ali
• če ponudnik poda zavajajoče oziroma lažne izjave ali
• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe oz. okvirnega sporazuma v skladu z
določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo posla v skladu
z določbami navodil ponudnikom.
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Garancija za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma oziroma menica
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu oz. najkasneje v 8 dneh po podpisu okvirnega
sporazuma naročniku dostaviti garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega
sporazuma v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, in sicer bianco menico z
menično izjavo, ki je del te razpisne dokumentacije (OBR-9a). Garancija mora veljati še
najmanj 60 dni po izteku roka veljavnosti okvirnega sporazuma.
Izbrani ponudnik za garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma predloži
eno neprenosljivo, nepreklicno in na prvi poziv vnovčljivo bianco menico z menično izjavo,
ki mora izpolnjevati vse zgoraj navedene pogoje.
Če izbrani ponudnik ne predloži garancije za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega
sporazuma ali le-ta ne ustreza zahtevam iz prejšnjega odstavka, bo naročnik unovčil
garancijo za resnost ponudbe - menico.
4.6.

ODDAJA JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje iz točke 3 in 4.1.do 4.4, posebne pogoje za posamezne sklope, za sklope
ekoloških živil in živil iz sheme kakovosti pa še te zahteve. Naročnik bo priznal
usposobljenost in sposobnost za posamezni sklop blaga, več sklopov ali vse sklope blaga.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo
okvirnih sporazumov preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejših ponudb oziroma
drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku oddaje javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave
ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka
prekrška po 112. členu ZJN-3A.
Po opravljenem ocenjevanju ponudb bo naročnik za vsak posamezen sklop izbral najmanj
tri (3) najugodnejše ponudnike v skladu z merili in razpisno dokumentacijo ter z vsakim
posebej sklenil okvirni sporazum za obdobje 1.1.2021 do 31.12.2021. V kolikor bo naročnik
za posamezen sklop prejel manj kot tri (3) ustrezne ponudbe, bo okvirni sporazum sklenil
samo z dvema ali enim samim ponudnikom.
Naročnik bo o vseh odločitvah o oddaji javnega naročila skladno z 90. členom ZJN-3A
obvestil vse ponudnike tako, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih naročil.
Odločitev se šteje za vročeno ponudniku z dnem objave na portalu javnih naročil.
Naročnik je trajanje sporazuma za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje shema izbrana kakovost, 22. ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23.
ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka razdelil na
naslednja obdobja:
- od 01.01.2021 do 31.03.2021 (prvo obdobje),
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-

od 01.04.2021 do 30.06.2021 (drugo obdobje),
od 01.07.2021 do 30.09.2021 (tretje obdobje),
od 01.10.2021 do 31.12.2021 (četrto obdobje).

Cene za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema izbrana kakovost, 22.
ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko pridelan krompir, 14.
jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka so fiksne za obdobje 3 mesecev, za ostale skope
pa so cene iz ponudbenega predračuna fiksne za obdobje dvanajstih mesecev.
Naročnik bo posamezna naročila oddajal ob upoštevanju določb okvirnega sporazuma.
Najprej bo k dobavi živil pozval najugodnejšega ponudnika, v kolikor se ta ne bo odzval
oziroma iz kakršnegakoli drugega razloga ne bo mogel izvesti predmetnega naročila, bo
naročnik naročilo oddal naslednjemu najbolj ugodnemu ponudniku.
Za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema izbrana kakovost, 22.
ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko pridelan krompir, 14.
jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka bo naročnik za drugo, tretje in četrto obdobje
vse stranke okvirnega sporazuma pisno pozval k predložitvi ponudbe za sklop, za katerega
jim je priznal usposobljenost in sposobnost in s katerimi je sklenjen okvirni sporazum. Kot
merilo za izbor bo upoštevana najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za
posamezni sklop blaga.
4.7.

SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Po pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila bo naročnik izbrane ponudnike
pozval na podpis okvirnega sporazuma. Izbrani ponudniki bodo morali okvirni sporazum
podpisati v roku, ki jim ga bo določil naročnik, drugače se bo štelo, da odstopajo od svoje
ponudbe ter od podpisa okvirnega sporazuma. Naročnik bo v tem primeru unovčil garancijo
za resnost ponudbe - menico.
4.8.

POUK O PRAVNEM VARSTVU

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki
ureja oddajo javnih naročil ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1 in ZPVPJN-B (Uradni
list RS št.60/2017 v nadaljevanju ZPVPJN) ne določata drugače.
Zahtevek za predrevizijski postopek, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji
ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v 10 delovnih dneh od dneva oddaje obvestila
o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali
merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu, ali prejema povabila k oddaji ponudb.
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča zakon in v
primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem
rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti se lahko vloži zahtevek za
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revizijo v roku 5 delovnih dni od prejema te odločitve.
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S
kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. O vloženem
zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti
ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora v
zahtevku za revizijo navesti vse zahtevane podatke iz 15.člena ZPVPJN.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vlagatelja, kontaktno osebo, naziv naročnika,
oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
predmet javnega naročila, kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku (če nastopa s
pooblaščencem) in obvezno priložiti potrdilo o vplačilu takse.
Taksa se plača na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802.
Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja
na številko odobritve:
1. model 11
2. P1: 16110
3. P2: 7111290
4. P3: 00626420 (zadnji številki pomenita oznako leta)
Za plačila iz tujine:
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X
ŽIG
Rosana ŠTURM
direktorica
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OBR-1
Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________

P O N U D B A, št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12.10.2020 pod
številko objave JN006264/2020-W01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo
ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe za naslednje razpisane
sklope iz skupine konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti:
Zap
37št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ime sklopa

Končna ponudbena cena v
EUR z DDV

K Obrazcu št. 1 (OBR-1) je potrebno priložiti še priloge:
- izpolnjen ponudbeni predračun OBR-1/1 v .pdf in v excell obliki v
informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v
razdelek »Drugi dokumenti«;
- Ponudnik v informacijski sistem e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 v razdelek
»Predračun« naloži izpolnjen povzetek predračuna – rekapitulacijo obrazec
OBR-R v*.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik
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Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum:

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-1a
Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________
PODATKI O SKUPNIH PONUDNIKIH
v skupnem nastopu ______________________________

Naziv ponudnika:
Naslov ponudnika:
Kontaktna oseba:
Elektronski naslov kontaktne osebe:
Telefon:
Telefaks:
Matična številka gospodarskega
subjekta:
Identifikacijska številka za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

•

Ta obrazec izpolnijo vsi ponudniki, ki sodelujejo s skupno ponudbo, in sicer v toliko
izvodih, kolikor ponudnikov sestavlja skupino ponudnikov.
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OBR-1b
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
Ponudnik:

________________________________________________

SEZNAM PODIZVAJALCEV
V zvezi z zgoraj navedenim javnim naročilom izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in
sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:
V ponudbi je podizvajalec
______________________________________________________
(naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša
________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal
______________________________________________________________________.
(navesti vrste dobave)
V ponudbi je podizvajalec
______________________________________________________
(naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša
________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec dobavljal
_____________________________________________________________________.
(navesti vrste dobave)
Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo,
sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve okvirnega sporazuma z naročnikom ali v času
izvajanja okvirnega sporazuma za predmetno naročilo.
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave ali uvedbe novega podizvajalca,
pred vsakokratno zamenjavo ali uvedbo novih podizvajalcev (podizvajalcev, ki niso bili
navedeni v ponudbi) v delo, pridobili pisno soglasje naročnika.
V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

Opombi:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
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-

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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OBR-1c
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka
Številka TRR:
Kontaktna oseba
Telefon:
Elektronski naslov:

ID za DDV:
odprt pri banki:
Mobilni telefon:
Faks::

V zvezi z javnim naročilom »dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti« objavljenim na portalu javnih naročil dne___________, št.
objave______________
izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega
naročila in sicer:
Vrednost dobav, ki jih prevzema podizvajalec:
Ponudbena cena brez DDV
9,5 % DDV
Ponudbena cena z DDV
Delež dobav, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost
ponudbe

EUR
EUR
EUR
%

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:
- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega
naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;
- soglašamo s ponudbenimi cenami za naše dobave, ki jih je v ponudbi podal ponudnik oz.
glavni dobavitelj;
- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- bomo naročniku v petih dneh od prejema njegove zahteve posredovali kopijo
podizvajalske pogodbe in vseh dodatkov k tej pogodbi, ki smo jo sklenili s ponudnikom za
izvedbo dobav v okviru tega javnega naročila.
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Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ____________________________________
izjavljamo, da so vse nesporne zapadle obveznosti ponudnika do nas poravnane.
V

___________________________
(Kraj in datum)

____________________________
(podizvajalec)
(žig)

(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

Opombi:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

SOGLASJE
podizvajalca o poravnavi njegovih terjatev do glavnega izvajalca
Kot podizvajalec izjavljamo:
- da smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je naročnik
dolžan plačevati neposredno podizvajalcu, le če to podizvajalec pravočasno zahteva,
- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje
neposredno.
V primeru zahteve po neposrednem plačilu soglašamo, da naročnik naše terjatve do
izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz
opravljenih dobav pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in
sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga k
računu, ki ga bo naročniku izstavil dobavitelj. S podpisom ponudbe potrjujemo, da nam je
znano, da so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi naročila podatki:
- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in
namesto glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega dobavitelja;
- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje
podizvajalcem (OBR-1d)
- da bo ponudnik naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil (OBR-1d).
V

___________________________
(Kraj in datum)

____________________________
(podizvajalec)
(žig)

(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

Soglasje se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa/jo s
podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3A
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OBR-1d
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
IZJAVA PONUDNIKA
Ponudnik oz. poslovodeči (v primeru skupnega nastopa)
izjavljamo,
-

da bomo imeli ob sklenitvi okvirnega sporazuma z naročnikom in v času njenega
izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalci;
da bomo dobave blaga izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru
spremembe podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi;
da v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo pooblaščamo naročnika,
da na podlagi potrjenega računa, neposredno plača našim podizvajalcem;
da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložili tudi račune svojih
podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili;
da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku
najpozneje v 30 dneh od plačila računa poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh
podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki
ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedeno dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila.

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
_________________

Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu
nastopa/jo s podizvajalci in da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s
94. členom ZJN-3.
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OBR-2
Predmet javnega naročila:

dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti

PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
S predložitvijo enotnega evropskega dokumenta (v nadaljevanju obrazec ESPD)
potrjujemo, da ne obstaja nobeden od položajev, v katerih bi lahko bili izključeni iz postopka
in da izpolnjujemo pogoje iz točke 3 ter 4. 1. do 4.4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.
S podpisom te izjave potrjujemo:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; in 54/15: KZ-1-NPB4 v nadaljevanju
KZ-1, v nadaljnjem besedilu: KZ-1C, KZ-1D Ur. l. RS št 38/16, KZ-1E Ur. l. RS št.27/17 ) in
navedena v prvem odstavku 75. Člena ZJN-3A, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne
obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo
zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom
in upoštevajoč enajsti odstavek 75. člena ZJN-3A.
Ne ponudnik ne naši zakoniti zastopniki (velja za pravne osebe) nismo bili pravnomočno
obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
*Naročnik pridobi ta podatek pri _______________________________________________
2. Da:
- nismo v stečajnem postopku;
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku
javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov, ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek
ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
*Naročnik pridobi ta podatek pri Okrožnem sodišču ________________________ in FURS
____________________________.
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3. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
- Na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v
kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- Prav tako na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo
sedež, ali določbami države naročnika in da smo seznanjeni, da se šteje, da ponudnik ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave nima
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave;
- da nam ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje
izpolnjevanja pogojev iz 1., 2. in 3. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež oz. uporabil podatke iz zbirke e- Certis.
Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične
osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad
kandidatom ali ponudnikom.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
- da smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila »dobava
konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti», in da nismo kršili
obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava iz drugega odstavka
3. člena ZJN-3A;
- da se v celoti strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako
sprejemamo;
- da smo ob izdelavi ponudbe natančno pregledali vso razpoložljivo razpisno
dokumentacijo in smo naročnika pisno opozorili na ugotovljene pomanjkljivosti ter v
zvezi s tem v primeru kakršnihkoli nejasnosti od njega zahtevali pisna navodila;
- da smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji
tega javnega naročila;
- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- da se strinjamo z vsebino predloženega vzorca okvirnega sporazuma;
- da smo v ponudbi navedli resnične podatke in priložili resnične listine ter da
navedeni podatki in priložene listine (originali ali kopije) ustrezajo dejanskemu
stanju;
- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
- da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, oz. smo člani posebne organizacije;
- da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar bi bila lahko omajana
naša integriteta;
- da nismo nikoli storili velike strokovne napake oziroma nismo huje kršili poklicnih
pravil, da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja
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-

-

-

-

razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, v tem ali predhodnih
postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;
da z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek
je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco;
da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega
naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili
stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;
da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz delovnopravnih predpisov, obveznosti,
ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter predpisov o varstvu in zdravju
pri delu;
da nismo in ne bomo poskusili neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imeli neupravičeno prednost v
postopku javnega naročanja;
da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca;
da v primeru, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v primeru
naročnikovega odstopa od izvedbe javnega naročila, od naročnika ne bomo
zahtevali nobenega povračila stroškov ali povrnitve morebitne škode;
da s to izjavo v celoti prevzemamo vso kazensko in materialno odgovornost ter
morebitne posledice, ki iz nje izhajajo;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih ter da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede
kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe;
da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu nismo imeli
blokiranega računa;
naročniku nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega e-računa; račune bomo izdajali enkrat mesečno za dobave v
preteklem mesecu (zbirni mesečni račun).

Hkrati s to izjavo izrecno pooblaščamo naročnika ali njegovega pooblaščenca, da v
primeru dvoma v resničnost navedb v tej izjavi ali podatkov in informacij podanih v
ponudbi in za namen preverjanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila pridobi
vse informacije pri pristojnemu organu ali drugemu subjektu. Predmetno pooblastilo
zajema zlasti (vendar ne izključno) upravičenje naročnika, da pridobi:
- potrdilo iz kazenske evidence,
- potrdilo, da zoper podizvajalca ni uveden ali začet postopek stečaja, prisilne
poravnave ali prisilnega prenehanja oz. likvidacije,
- potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih in predloženih obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja,
- izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških,
- potrdilo o vpisu v ustrezne registre, članstvu v organizacijah, oziroma o izdanih
dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati
s predložitvijo ustreznih potrdil.
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V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

* Obvezna priloga ponudnikov je dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1.,2.
in 3. točke te izjave v kolikor ne navede pri katerem državnem organu, organu lokalne
skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc
pridobi sam. V kolikor nastopa ponudnik s podizvajalci velja enako tudi za vsakega
posameznega podizvajalca.
* V primeru skupne ponudbe podpiše in priloži ta obrazec vsak ponudnik zase.
V primeru nastopa s podizvajalci pa vsak podizvajalec.

NMV za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti

46

OBR-3
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti

Ponudnik:

_______________________________________________

IZJAVA PONUDNIKA O NEIZLOČITVI IZ POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na dan, ko poteče rok za oddajo
ponudb nismo izločeni iz postopkov javnega naročanja zaradi uvrstitve v evidence
ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3A.
Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana pooblaščamo, da lahko
pridobi podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek
oddaje javnega naročila.

V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)
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OBR-4
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti

Ponudnik:

_______________________________________________

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva
naročnika le-temu posredoval podatke o:

V

-

naših 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 nami povezane družbe.

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)
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OBR-5
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
PONUDNIK: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Soglašamo in pooblaščamo naročnika Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6,
6210 Sežana, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogoja osnovne sposobnosti v
postopku oddaje javnega naročila za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil pridobi
potrdilo za pravne osebe in fizične osebe o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za ponudnika (pravno
osebo) in za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: ________________________ moj prejšnji priimek se je glasil:
___________________,
EMŠO ______________________, datum, kraj rojstva, občina
__________________________________,
Stalno/začasno bivališče
______________________________________________________________________.
podpis
_______________________________________
b) Ime in priimek: ________________________ moj prejšnji priimek se je glasil:
__________________,
EMŠO ______________________, datum, kraj rojstva, občina
________________________________,
Stalno / začasno bivališče
______________________________________________________________.
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podpis
_______________________________________
V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

* V primeru skupne ponudbe priloži ta obrazec vsak ponudnik zase.
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OBR-6
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
IZJAVA
Ponudnika o izpolnjevanju pogojev
Izjavljamo,
a.) da zagotavljamo izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v
zahtevani specifikaciji (izjava dobavitelja pod materialno in odškodninsko odgovornostjo, da
ponujeno blago izpolnjuje karakteristike oziroma minimalne zahteve navedene v razpisni
dokumentaciji);
b.) da zagotavljamo zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega
sklopa, za katerega se prijavljamo;
c.) da bomo v roku 48 ur od zahteve naročnika dostavili vzorce prijavljenega blaga;
d.) da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi (ustrezna
skladišča, prevozna in druga tehnična sredstva) za izvedbo predmeta javnega naročila;
e.) da zagotavljamo 24 urni odzivni čas;
f.) da zagotavljamo fiksnost cen v času veljavnosti obdobja okvirnega sporazuma v skladu s
pogoji razpisne dokumentacije;
g.) da je poreklo izvora blaga istovetno s certifikati o izdelku;
h.) da zagotavljamo dostavo blaga fco skladišče Doma upokojencev Sežana, Ulica Ivana
Turšiča 6, Sežana – razloženo;
i.) da zagotavljamo v primeru urgentnega naročila dodatne količine blaga;
j.) da bomo zadostili zahtevam iz točke 3 navodil ponudnikom;
k.) da imamo v družbi organizirano službo za nadzor nad kakovostjo živil, oz. nam njihovo
kakovost nadzira za to pooblaščeni zavod;
l.) da izvajamo notranji nadzor skladno s HACCP načeli na podlagi izdelane analize
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poslovanja podjetja in študijo HACCP v vseh fazah proizvodnje in /oz. prometa živil, ter da
vzpostavljeni sistem HACCP notranjega nadzora vključuje:
1. mikrobiološko kontrolo:
- izdelkov
- surovin
- delovnih površin
2. kontrolo postopkov in procesov:
- sprejem, predelava, izdaja
- čistoča
- zdravstvena ustreznost vode
- dezinsekcija in deratizacija
- temperature
3. utečen sistem izobraževanja in usposabljanja osebja
4. inšpekcijski nadzor;
n.) da zagotavljamo izvajanje v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži;
o.) da v celotnem procesu proizvodnje, predelave, obdelave, pakiranja in prodaje živil ter
prehrambenih izdelkov, oziroma v delu, ki se nanaša na našo dejavnost, poslujemo v
skladu z zahtevami HACCP sistema in da upoštevamo vse nacionalne predpise, vse
evropske uredbe, ki se nanašajo na higieno živil in zdravstveno tehnične pogoje v
proizvodnji in prometu z živili oz. ki urejajo področje živil in ravnanja z njimi.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični.
Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena
pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima ponudnik
svoj sedež).
V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

NMV za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti

52

OBR-7
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________
REFERENCE
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DOBAV BLAGA
Zap.št.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Čas
realizacije

Vrednost
pogodbe

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na
Portalu javnih naročil dne 12.10.2020, številka objave JN006264/2020-W01za sukcesivno
dobavo: konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti
V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
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(podpis)
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OBR-8
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
MENIČNA IZJAVA
Ponudnik
____________________________________
____________________________________
naročniku: Domu upokojencev Sežana, kot garancijo za resnost naše ponudbe za javno
naročilo: »dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti« izročamo
eno bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje.
Bianco menica je neprenosljiva, vnovčljiva na prvi poziv, brez protesta in podpisana s strani
pooblaščene osebe:
_______________________________,
____________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)

kot

____________________________
(funkcija)

(podpis)

Naročnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni bianco menico v znesku 3% naše
ponudbene cene vključno brez DDV, kar znaša:
_______________________ EUR
Z besedo:
______________________________________________________________/100 EUR
in jo vnovči v primeru, če:
- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb,
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku,
- podamo zavajajoče ali lažnive podatke,
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti oziroma menice,
pri banki _____________________________________________________________, ki
vodi naš TRR št. ______________________________________________ ali pri katerikoli
drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menice, v katerega breme je možno
poplačilo te menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi.
Menica se lahko vnovči najkasneje 90 dni po roku za oddajo ponudb oziroma do izteka roka
veljavnosti ponudbe.
Kraj in datum: ________________________
Priloga:
- bianco menica

IZDAJATELJ MENICE:
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OBR-9
Predmet javnega naročila: dobava konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem
kakovosti
PONUDNIK
__________________________________________
__________________________________________

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili garancijo in sicer
bianco menico z menično izjavo (OBR-9a), ki mora biti veljavna še najmanj 60 dni po
prenehanju veljavnosti pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV
ob sklenitvi okvirnega sporazuma ali najkasneje v osmih dneh po sklenitvi pogodbe –
okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik smatral, da odstopamo od pogodbe – okvirnega
sporazuma.
Bianco menica je neprenosljiva, na prvi poziv vnovčljiva, brez protesta in podpisana s strani
pooblaščenih oseb.

V

___________________________
(Kraj in datum)

_______________________
(ponudnik)
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
_____________________________
(podpis)

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na
Portalu javnih naročil dne 12.10.2020, številka objave: JN006264/2020-W01 za sukcesivno
dobavo:
konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz shem kakovosti
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OBR-9a
PONUDNIK
_________________________________
(firma/ime in sedež izdajatelja menice)

_____________________________
(kraj in datum izdaje izjave in naloga)

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE
I. MENIČNA IZJAVA
Za zavarovanje vseh naših obveznosti, ki bi nastale iz našega jamstva za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti na osnovi okvirnega sporazuma št.: ……………….., z dne:
………..….., sklenjene z naročnikom Dom upokojencev Sežana, izročamo Domu
upokojencev Sežana eno bianco menico z menično izjavo. Menica je neprenosljiva,
unovčljiva na prvi poziv, brez protesta. Menico so podpisale osebe, pooblaščene za
podpisovanje in izdajanje menic. S podpisom te menične izjave pooblaščamo Dom
upokojencev Sežana,
• da do višine naših neporavnanih obveznosti iz zgoraj navedenega okvirnega sporazuma,
vendar največ do 10 % pogodbene vrednosti z DDV, izpolni posamezno bianco menico
brez poprejšnjega obvestila;
• da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco
menice, ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom;
• da menico domicilira pri kateri koli poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi
naš transakcijski račun.
II. NALOG ZA PLAČILO MENICE
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo Dom
upokojencev Sežana, da menico uporabi za poplačilo neporavnanih obveznosti iz zgoraj
navedenega okvirnega sporazuma in jo unovči v breme denarnih sredstev na našem
transakcijskem računu do 10 % pogodbene vrednosti z DDV – t. j. do ……….. Eur.
(1) št. ………………….……. pri banki …………………………….
(2) ali št. ……………………. pri banki …………………………….
(3) ali št. ……………………. pri banki …………………………….
(4) oz. pri kateri koli banki oz. iz katerega koli računa, v kolikor v času unovčevanja menice
zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz.
ne bodo več aktivni.
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko
s sedežev v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da
iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo
skladno s tem nalogom predloži v plačilo Dom upokojencev Sežana.
III. Izjavljamo, da Domu upokojencev Sežana menice ni treba protestirati, da se odrekamo
vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo Domu upokojencev Sežana
poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice,
domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IV. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo bo Dom upokojencev Sežana izpolnil in uporabil
za poplačilo v skladu s pooblastili iz I. in II. točke te izjave in naloga,
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nadomestili z novo/novimi bianco menicami.
V. Dom upokojencev Sežana nam mora menico, ki je ne bo uporabil v zgoraj navedene
namene, vrniti po poravnavi naših neporavnanih obveznosti, ki so predmet garantiranja iz
zgoraj navedenega okvirnega sporazuma, v 60. dneh po prenehanju veljavnosti okvirnega
sporauma.
VI. Menična izjava in nalog za plačilo menice je podpisan v enem izvodu in se izroči Domu
upokojencev Sežana.
Priloga: bianco menica (1x)
Podpisniki, pooblaščeni za podpisovanje
Podpisniki, pooblaščeni za podpisovanje
menice in menične izjave:
naloga za plačilo menice:
…………………………………………. ………………………………………….
(ime in priimek zakonitega zastopnika/
(ime in priimek zakonitega zastopnika/
prokurista ali pooblaščene osebe)
prokurista ali pooblaščene osebe za
razpolaganje s sredstvi na transakcijskem
računu)
………………………………………….………………………………………….
(žig in podpis zakonitega zastopnika/
(žig in podpis zakonitega zastopnika/ prokurista
ali pooblaščene osebe)
prokurista ali pooblaščene osebe za
razpolaganje s sredstvi na transakcijskem
računu)

Obrazec je potrebno parafirati
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

OBR-10

Naročnik:
Dom upokojencev Sežana, Ulica Ivana Turšiča 6, 6210 Sežana, ki ga zastopa direktorica
Rosana ŠTURM (v nadaljevanju: naročnik)
Matična številka: 5050677000
ID za DDV: SI 58155309
Številka podračuna: 01100-6030268485
in
stranka okvirnega sporazuma
______________________________________________________________ (naziv in
sedež dobavitelja), ki ga zastopa __________________________________ (funkcija, ime
in priimek zastopnika dobavitelja), (v nadaljevanju: dobavitelj )
Matična številka:
ID za DDV: SI
TRR: _______________________ odprt pri __________________________
skleneta naslednji
OKVIRNI SPORAZUM ZA SUKCESIVNO DOBAVO KONVENCIONALNIH IN
EKOLOŠKIH ŽIVIL TER ŽIVIL IZ SHEM KAKOVOSTI št._________ za SKLOPE
__________________________

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik je v skladu Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 12.10.2020, številka objave JN006264/2020-W01
objavil javno naročilo za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma.
Naročnik sklene za vsak sklop skupine konvencionalnih in ekoloških živil, v skladu z 48.
členom Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3A) sporazum s tremi ponudniki, ki
jim je bila dodeljena sposobnost oz. tolikšnim številom ponudnikov, ki izpolnjujejo pogoje iz
razpisne dokumentacije, kolikor jih je oddalo ponudbo v primeru, da se za sklop niso prijavili
trije ponudniki.
2. člen
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Sporazum se sklene za določen čas in sicer za čas od 1.1.2021 do 31.12.2021.
3. člen
S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih
pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del okvirnega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo javnega
naročila za živila in prehrambeno blago in ponudbena dokumentacija strank okvirnega
sporazuma.
II. PREDMET SPORAZUMA
4. člen
Stranki (v nadaljevanju: ponudniku) tega sporazuma je naročnik priznal usposobljenost in
sposobnost za dobavo blaga za sklope:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
___________________________________
pod pogoji določenimi v tem sporazumu in razpisni dokumentaciji št. 4300-3/2020-2220-4.
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in času ne
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne, tako da naročnik ne
odgovarja za nedoseganje količin iz javnega razpisa.
Naročnik in ponudnik se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko
potreboval in to za tiste sklope, kjer je ponudnik za določeno obdobje ponudil najnižjo
vrednost predračuna, za ostale sklope pa v skladu z zadnjim odstavkom 5. člena tega
sporazuma.
Naročnik in ponudnik se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri ponudniku kupoval tudi
druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval.
Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku s 5 % popustom, ki ga
mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku pred naročilom in ob vsaki spremembi
cen.
Naročnik bo naročal blago sukcesivno, v skladu s svojimi dejanskimi potrebami.
Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavljal blago, ki je predmet tega sporazuma, I.
kakovostnega razreda v skladu s pogoji in zahtevami določenimi v razpisni dokumentaciji.
To pomeni, da bo naročniku dobavljal kvalitetna in neoporečna živila, ki ustrezajo
obstoječim standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji in pravili stroke ter v skladu s
predpisi, kateri urejajo področje živil.
Ponudnik zagotavlja, da ima za izvedbo predmetnega javnega naročila ustrezne skladiščne,
transportne in kadrovske kapacitete, ki ustrezajo vsem predpisom v Republiki Sloveniji.
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III. CENA
5. člen
Cene iz ponudbenih predračunov so fiksne za vse sklope razen spodaj naštetih za obdobje
od 01.01.2021 do 31.12.2021.
Naročnik je trajanje tega sporazuma za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje
- shema izbrana kakovost, 22. ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23.
ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka razdelil na
naslednja obdobja:
- od 01.01.2021 do 31.03.2021 (prvo obdobje),
- od 01.04.2021 do 30.06.2021 (drugo obdobje),
- od 01.07.2021 do 30.09.2021 (tretje obdobje),
- od 01.10.2021 do 31.12.2021 (četrto obdobje).
Naročnik bo naročal blago na podlagi tega sporazuma v dvanajst mesečnem obdobju, za
sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema izbrana kakovost, 22. ekološko
pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24.
ekološko pridelana jabolka pa v tri mesečnem obdobju, pri tistem ponudniku, ki bo ponudil
najnižjo skupno vrednost ponudbenega predračuna za posamezen sklop. V kolikor se ta ne
bi odzval oziroma iz kakršnegakoli drugega razloga ne bi mogel izvesti predmetnega
naročila, bo naročnik naročilo oddal naslednjemu najbolj ugodnemu ponudniku.
6. člen
Naročnik bo med strankami tega sporazuma za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava
in sadje - shema izbrana kakovost, 22. ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir,
23. ekološko pridelan krompir, 14. jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka vsake tri
mesece izvedel konkurenco (ponovno odpiranje konkurence) na ta način, da bo stranke
okvirnega sporazuma ponovno pozval k predložitvi ponudbe - predračuna za sklop, za
katerega je sklenjen sporazum. Kot merilo bo uporabljena najnižja skupna vrednost
ponudbenega predračuna za posamezen sklop blaga.
Stranke sporazumov bodo naročniku posredovale ponudbe - predračune s cenami za
sklope, za katere je sklenjen sporazum v 10 dneh po povabilu k oddaji ponudbe.
Če izbrani ponudnik ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega
predračuna, razen če so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik zahteva, da mu
ponudnik obračuna blago po nižjih cenah.
7. člen
Cene, ki jih ponudi izbrani ponudnik iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje
dvanajstih mesecev, za sklope: 9. zelenjava in sadje, 10. zelenjava in sadje - shema
izbrana kakovost, 22. ekološko pridelano sadje in zelenjava, 13. krompir, 23. ekološko
pridelan krompir, 14. jabolka in 24. ekološko pridelana jabolka pa za obdobje 3 mesecev.
V ceno je vključen davek na dodano vrednost.
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8. člen
Če izbrani ponudnik prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma
znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz cenika, mora naročnika o tem pisno seznaniti in
mu ponuditi blago po teh cenah.
9. člen
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma, (za sklope, kjer se ponovno odpira
konkurenca) obvestil v osmih dneh po prejemu ponudb o izidu postopka in izbiri ponudnika dobavitelja.
IV. PLAČILNI POGOJI
10. člen
Naročnik bo poravnal račun za dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno
izstavljenega e-računa in s strani naročnika potrjenega računa. Izbrani ponudnik mora
izstaviti zbirni račun za več dobav skupaj, oz. en e- račun za vse dobave preteklega
meseca skupaj. Če plačilni dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v
plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za plačilni dan šteje naslednji delavnik.
Naročnik bo račun plačal na transakcijski račun ponudnika –
dobavitelja __________________________
št.____________________, odprt pri banki _________________________________ .
Če pride do pisne reklamacije blaga s strani naročnika, se plačilo zadrži do odprave le-te.
V primeru zamude pri plačilu lahko ponudnik zaračuna zakonite zamudne obresti.
V. NAROČANJE BLAGA, DOBAVA IN DOBAVNI ROKI
11. člen
Naročila za dobavo blaga bo naročnik posredoval izbranemu ponudniku v skladu s
posebnimi zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji, na način, ki je običajen v
blagovnem prometu med strankami (telefonu, e-pošti in drugo).
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku v odzivnem času, ki je
določen v razpisni dokumentaciji.
Če posamezni izbrani ponudnik nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik
potrebuje, lahko naročnik te artikle kupi pri drugem najugodnejšem ponudniku za
posamezen sklop.
V kolikor izbrani ponudnik naročniku ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, ali kljub
opozorilu dobavlja neustrezno blago (če blago po okusu ali drugih okoliščinah – vonj,
videz...) ne ustreza, ga naročnik zavrne in ima pravico naročiti blago pri drugem
najugodnejšem ponudniku.
V primeru, da bi izbrani ponudnik prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik
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kupoval blago pri drugih ponudnikih, ki so podpisniki sporazuma za posamezen sklop.
12. člen
Ponudnik se obvezujejo dostavljati blago franco - skladišče naročnika razloženo in nima
pravice dodatno zahtevati stroškov dostave in zavarovanja blaga do lokacije naročnika,
vključno z razlaganjem.
13. člen
Ponudnik mora prevoz izvajati v skladu z veljavnimi zdravstveno-higienskimi predpisi in
zahtevami, ki zagotavljajo kakovost in zdravstveno neoporečnost živil. Vsa živila morajo biti
med transportom ustrezno higiensko zavarovana in transportirana v skladu s predpisanimi
pogoji, tako da ne pride do prekinitve hladne ali zamrzovalne verige.
Ponudnik je dolžan uporabljati le čisto, zdravstveno neoporečno embalažo.
Ponudnik se prav tako zavezuje, da bo na lastne stroške od naročnika prevzel vso odpadno
embalažo.
VI. PREVZEM BLAGA
14. člen
Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico dobavnico, v kateri je navedena cena z davkom na dodano vrednost in količina blaga.
Naročnik mora takoj ob prevzemu blaga in embalaže opraviti količinski, kakovostni prevzem
pa v uzančnih rokih.
Dejanske količine se morajo ujemati s količinami navedenimi na dobavnici. Ob prevzemu
blaga, pooblaščeni osebi strank sporazuma dokument (prevzemnico-dobavnico) podpišeta
in vanj vpišeta morebitne reklamacije.
Izbrani ponudnik in naročnik lahko sestavita tudi reklamacijski zapisnik, v katerega vpišeta
predmet reklamacije, ter ga podpišeta.
15. člen
Če naročnik ugotovi, da blago ne ustreza dogovorjeni vrsti ali kakovosti ali količini ali
zdravstveno higienskim standardom, ga takoj zavrne in zahteva, da mu ponudnik dobavi
kakovostno blago. Če izbrani ponudnik blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva ustrezen
pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo
kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem ponudniku.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.
Naročnik lahko od ponudnika zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila oz.
izvide o zdravstveno-higienski neoporečnosti ter energetski in biološki vrednosti), ki ga izda
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za to pooblaščena strokovna institucija.
Ponudnik mora naročniku zahtevana dokazila predložiti v roku 8 dni od prejema zahteve,
razen če se stranki sporazuma dogovorita drugače.
Ponudnik mora za živila iz shem kakovosti naročniku predložiti kopijo veljavnega certifikata,
ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer naročnik dobavo takega blaga zavrne. Izjema velja za
predpakirana živila in živila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni enoti.
16. člen
Izbrani ponudnik mora v 8 dneh po podpisu sporazuma v skladu z razpisnimi pogoji
naročniku izročiti kot zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu garancijo
v višini 10 % vrednosti okvirnega sporazuma z DDV - eno bianco menico z menično izjavo.
VII. ODSTOP OD SPORAZUMA
17. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal ponudniku v
pisni obliki. Če izbrani ponudnik pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb
naročnika, lahko naročnik ponudnika izključi iz sporazuma in nabavlja blago pri drugem
ponudniku, ki je bil najugodnejši po ponudbenem predračunu za posamezen sklop.
O izključitvi naročnik pisno obvesti ponudnika.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:
• če ponudnik naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kakovosti,
neustrezni teži ali pakiranju in zdravstveni neoporečnosti,
• če ponudnik ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine, in rokov dobav,
• če ponudnik sproti ne odvaža vso povratno in nepovratno embalažo, kot je to
določeno s tem sporazumom,
• če ponudnik brez potrditve naročnika poveča ceno blaga,
• če se ugotovi, da ponudnik ne spoštuje predpisov HACCP,
• če ponudnik v roku 8 dni od podpisa okvirnega sporazuma naročniku ne dostavi
zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti po tem sporazumu.
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih
obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine in unovči garancijo.
V primeru, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje v zvezi
oziroma pri izvajanju tega sporazuma s strani ponudnika – dobavitelja ali njegovega
podizvajalca, je ta sporazum razvezan po samem zakonu. Naročnik bo o prenehanju
sporazuma nemudoma pisno obvestil ponudnika - dobavitelja.
18. člen
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Izbrani ponudnik lahko odstopi od sporazuma v primeru kršitve določil tega sporazuma s
strani naročnika. Izbrani ponudnik mora o odstopu od sporazuma pisno obvestiti naročnika
1 mesec pred prekinitvijo sporazuma.
VIII. SOCIALNA KLAVZULA
Ta sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:
če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
•
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali njegovega
podizvajalca ali
•
če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročila ugotovil najmanj dve
kršitvi v zvezi:
o s plačilom za delo,
o z delovnim časom,
o s počitki,
o z opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
elementov delovnega razmerja ali
o v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena
globa za prekršek.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka
veljavnosti pogodbe o izvedbi javnega naročila še najmanj šest mesecev, v primeru
nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve prejšnjega odstavka pri
podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni
od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum o izvedbi javnega
naročila razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma za predmetno naročilo, o
čemer naročnik izvajalca seznani v roku 15 dni od dneva sklenitve nove pogodbe o izvedbi
javnega naročila.
V kolikor naročnik ne začne novega postopka javnega naročila za predmetno javno naročilo
v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan trideseti
dan od seznanitve s kršitvijo.
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
19. člen
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- 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;
je nična.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Skrbnik in kontaktna oseba tega sporazuma s strani naročnika je Boštjan KODRIČ
(tel.: 05 7311 713, GSM 031 774 707, e pošta: bostjan.kodric@dus.si).
Skrbnik in kontaktna oseba tega sporazuma s strani ponudnika – dobavitelja 1 je:
____________________________, tel.: _________________
elektronski naslov kontakne osebe: _____________________
21. člen
Stranki tega sporazuma se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev tega
sporazuma in da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
22. člen
Ta sporazum preneha veljati s potekom časa za katerega je sklenjen.
Spremembe k tem sporazumu stranki sprejmeta v obliki dodatka k temu sporazumu.
23. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih stranka po en izvod.
Ta sporazum začne veljati z dnem podpisa obeh strank sporazuma, uporablja pa se od
1.1.2021 dalje.

Datum:
Naročnik:
Dom upokojencev Sežana
Ulica Ivana Turšiča 6
6210 Sežana
Žig:

Datum:
Ponudnik:
______________

Žig:
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Priloge:
- razpisna dokumentacija,
- ponudba,
- predračuni
- garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (predložena v 8 dneh po podpisu
okvirnega sporazuma) z veljavnostjo še 60 dni po preteku trajanja okvirnega
sporazuma v skladu z razpisno dokumentacijo.
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