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OBR-1 

 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

Datum: 11.1.2016 

Številka: JN VV 1/2016 

 

 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

 

Naročnik Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž,  je na Portalu 

javnih naročil dne 11.1.2016, pod številko objave JN181/2016 objavil obvestilo o naročilu (v 

nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem 

naročanju (Uradni list RS, št.12/2013 – UPB-5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) za dobavo 

»Konvencionalnih in ekoloških živil«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 2 

(dveh) let od podpisa okvirnega sporazuma. 

 

Izbrani ponudniki bodo morali dostaviti blago na odjemno mesto naročnika (fco naročnik) 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, 8297 Šentjanž. 

 

V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z 

Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Darinka Livk. 

Telefon: 07 81 85 060 

Faks: 07 81 84 020 

Email: os.mm-sentjanz@guest.arnes.si 

 

 

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 27.1.2016 do 9.00  ure. 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 27.1.2016 ob 10.00 uri v prostorih Osnovne šole Milana 

Majcna Šentjanž. 

 

 

 

Predstojnik naročnika 

Marija Brce 

ravnateljica 

 

 

mailto:os.mm-sentjanz@guest.arnes.si
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OBR-2 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

Datum: 11.1.2016 

Številka: JN VV 1/2016 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 

2.1 Splošno 

I. točka 

 

Na Portalu javnih naročil, dne 11.1.2016, pod številko objave JN181/2016 je bil objavljen 

javni razpis po odprtem postopku za dobavo »Konvencionalnih in ekoloških živil«, s 

sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 2 let, po naslednjih razpisanih sklopih : 

 

Sklop: Naziv sklopa: 

1. Sveže meso in mesni izdelki 

2. Perutnina in perutninski izdelki 

3. Ribe in ribji izdelki ter zamrznjen program 

4. Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki 

5. Sveže sadje in zelenjava 

6. Sadni sokovi in sirupi ter voda 

7. Mleko in jogurti 

8. Splošno prehrambeno blago 

 

Ponudnik lahko odda ponudbo za: 

 posamezen sklop, 

 več sklopov, 

 vse razpisane sklope. 

 

V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba 

predložena tako, da se lahko ocenjuje po posameznih razpisanih sklopih. 

 

Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz sklopa. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj 

vseh zahtevanih artiklov v sklopu bo izločen iz nadaljnje obravnave za ta sklop. Naročnik 

torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj posameznega sklopa ponudil zgolj posamezen 

artikel.  

 

Naročnik bo sklenil okvirni sporazum s tremi (3) ponudniki za obdobje 2 (dveh) let s 

ponovnim odpiranjem konkurence čez dvanajst mesecev med sklenitelji okvirnega 

sporazuma, ki jih bo izbral v skladu z merilom za posamezen sklop iz razpisne 

dokumentacije. Naročilo za prvih dvanajst mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu 

ponudniku), ki bo v posameznem sklopu dosegel najvišje število točk in bo za to obdobje z 

njim sklenil pogodbo. 

 

II. točka 
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Javni razpis se izvaja na podlagi naslednji zakonov in predpisov: 

1. Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/2013 – UPB-5 in 19/2014, v 

nadaljevanju ZJN-2),  

2. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 

60/ZTP-D, 63/2013, v nadaljevanju ZPVPJN), 

3. Uredbo o zelenem javnem naročanju (UL RS 102/11, 18/12, 24/12, 64/2012 in 2/2013), 

4. Vsa ostala veljavna zakonska in podzakonska zakonodaja v RS in ES, ki ureja to področje, 

v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet 

javnega naročila.  

 

III. točka 

 

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki 

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

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

 

IV. točka 

 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih 

naročil.  

 

Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 

V. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.  

 

Sestanka s ponudniki ne bo.  

V. točka 

 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pred rokom za 

oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. 

 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. 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. 

 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju 

ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge 

informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v 

ponudbi. 

 

VI. točka 

 

Ponudnik predloži ponudbo v zaprti kuverti tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je 

kuverta zaprta tako kot je bila predana. Na ovitku mora biti naslov naročnika: 
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Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

z vidno oznako »Ne odpiraj – ponudba – Dobava konvencionalnih in ekoloških živil« in 

ime ter naslov ponudnika. 

V primeru, da ponudba ni označena kot je navedeno, naročnik ne odgovarja za predčasno 

odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. 
 

V primeru, da ponudnik v skladu z določili Zakona o javnih naročili želi spremeniti, dopolniti 

ali umakniti ponudbo do predpisanega roka mora na ovitku označiti “ ponudba - ne odpiraj - 

Javni razpis po odprtem postopku za ” s pripisom “ Umik”, “ Sprememba” ali “ 

Dopolnitev”   
 

Javno odpiranje ponudb, na katerega so vabljeni vsi ponudniki, izkazati pa se morajo s 

pooblastilom, bo dne 27.1.2016 ob 10.00 uri v prostorih Osnovne šole Milana Majcna 

Šentjanž, 

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 

pravilno označene. 

 

2.2. Ugotavljanje sposobnosti 

 

VII. točka 

 

Za  popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 Ponudbo in posebni pogoji (OBR-3), 

 Ponudbene predračune (OBR-3/1 – 3/8), 

 Ponudbene predračune (OBR-3/1 – 3/8) zapisane na CD, 

 Potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve, in sicer za vsak izdelek, ki ga ponuja in je pridelan na ekološki način. 

 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), 

 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5), 

 Izjavo o sodelovanju s podizvajalci (OBR-6), 

 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-7), 

 Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in fiksnosti cen (OBR-8), 

 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-9), 

 Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-10), 

 Izjavo o zagotavljanju letnih količin (OBR-11), 

 Izjava o izvajanju dobave in kvalitete živil (OBR-12), 

 Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  (OBR – 13) 

 Parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-14). 

 

Ponudniki morajo v ponudbenih predračunih navesti, katero blagovno znamko ponujajo pri 

posamezni postavki. 

 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in 

predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
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Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora ponudbi za vsakega podizvajalca predložiti: 

 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), 

 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-7), 

 Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in fiksnosti cen (OBR-8), 

 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-9), 

 

Podizvajalci morajo izpolnjevati pogoje, katerih izpolnjevanje se dokazuje z zgornjimi 

obrazci, na enak način kot ponudnik. 

 

Ponudniki v skupni ponudbi morajo za vsakega ponudnika posebej predložiti: 

 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), 

 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-7), 

 Izjavo o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in fiksnosti cen (OBR-8), 

 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-9), 

 Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-10), 

 

Ostale obrazce lahko podpiše vodilni partner, kot je določen v aktu o skupnem nastopu, ki ga 

predložijo skupni ponudniki. 

 

VIII. točka 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

 

2.2.1 Osnovna sposobnost 

 

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-2). 

 

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 naročnik ta 

podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

2. Ponudnik: 

- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

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

plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. 
 

Tuji ponudniki morajo pred predložitvijo ponudbe pri ustreznih organih (matični državi) 

zaprosit za dokazilo iz katerega bo razvidno, da izpolnjujejo pogoj. Ob predložitvi ponudbe 

mora ponudba vsebovati dokazilo, da imajo poravnane vse obveznosti. 

 

Zaradi možnosti hitrejše izbere naročnik predlaga, da ponudniki na datum oddaje 

ponudbe sami pridobijo uradno potrdilo DURS-a. Dokazilo mora biti izdano izključno 

na datum oddaje ponudbe. Ponudniki lahko dokazilo vložijo v ponudbo ali v posebni 

kuverti kot dopolnitev ponudbe. Enako velja za podizvajalce. 

 



 

 
7 

Predlog naročnika ni pogoj. 

 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

3. Ponudnik: 

- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave  in sodišče o tem predlogu še ni odločalo, 

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločalo;  
- ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločalo, da z njegovimi posli iz drugih 

razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem 

položaju.  

- ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 

poklicnim ravnanjem.  

- ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklica pravila, ki mu jih lahko naročnik na 

kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže, 

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega 

zakona, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh 

informacij ni zagotovil. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

4. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi 

referencami iz 77. člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV, 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

5. Ponudnik se zavezuje, da bomo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v 

času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu 

posredovali 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 njimi povezane družbe. 

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-5) 

 

6. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 

evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo 

sedež v Republiki Sloveniji. 

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-7) 

 

2.2.2 Poklicna sposobnost 

 

7. 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-4) 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 

prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
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8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 

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

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

kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

2.2.3 Ekonomska in finančna sposobnost 

 

9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel 

blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 10 dni ali več. 

Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-8) Ponudniki, ki nimajo 

sedeža v republiki Sloveniji morajo predložiti potrdila, da ni imel blokiranega (-ih) 

poslovnega računa (-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni 

od roka za oddajo ponudb. 

 

10. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema 

pravilno izstavljenega računa, ki se izda zbirno 1x mesečno za vsak sklop posebej in fiksne 

cene iz ponudbenega predračuna za obdobje dvanajstih mesecev.  

 

Dokazilo: izjava o neblokiranih računih, plačilnih pogojih in fiksnosti cen. (OBR-8) 

 

Opozorilo: V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike 

(Uradni list RS, št. 59/2010 in 111/2013, ZOPSPU) bo moral izvajalec vse račune pošiljati 

izključno v elektronski obliki (e-račun). 

 

2.2.4 Tehnična in kadrovska sposobnost 

 

11. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 

sklenjenih v zadnjih treh letih, razpolaga z zahtevanimi tehničnimi zmogljivostmi in 

ustreznim kadrom. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-9) 

 

12. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij 

glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z 

dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega 

postopka. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-9) 

 

13. Ponudnik izpolnjuje in upošteva predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v 

proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in 

izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št 52/00, 42/02 in 47/04 - 

ZdZPZ) ter predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni 

list RS, št. 33/01, 110/2012-ZGO-1, 45/2004 – ZdZPKG, 62/2004 Odl.US:U-I-141/01-17, 

93/2005-ZVMS, 90/2012-Zdzpvhvvr), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 

RS, št. 93/05, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C), Zakona o kmetijstvu (Uradni list 

RS, št. 45/08, 57/2012,90/2012 – ZdZPVHVVR in 26/2014) in Zakona o krmi (Uradni list 

RS, št.127/06 – Zkrmil, 90/2012-ZdZPVHVVR). Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti 

hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 117/02, 46/06, 53/07). 

Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 
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14. Ponudnik zagotavlja, da so proizvodi proizvedeni skladno s proizvajalnimi specifikacijami 

ter pripadajočimi HACCP študijami 

Vzpostavljen zahtevan sistem HACCP  notranjega nadzora mora zagotavljati neoporečnost 

izdelkov in vključevati: 

- mikrobiološko kontrolo (izdelkov, surovin, delovnih površin),  

- kontrolo postopkov in procesov (sprejem, predelava in iz dobava, čistoča, zdravstvena   

ustreznost vode, dezinsekcija in deratizacija, temperature),  

- utečen sistem izobraževanja in usposabljanja osebja,  

- plan HACCP,  

- inšpekcijski nadzor. 

Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 

 

15. Ponudnik upošteva obveznosti uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede 

živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10) 

Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 

 

16. Ponudnik upošteva uredbo Komisije (ES), št. 37/05, o spremljanju temperature v 

prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za 

prehrano ljudi (Uradni list št. 10/05, st. 18), z vsemi spremembami. 

Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 

 

17. Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževanjih v 

živilih (Uradni list RS, št. 27/2007, 38/2010 in 57/2011), Uredbo Sveta (EGS), št. 315/93, o 

določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.), Uredbo (ES) 

Komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 

364, str. 5). 

Dokazilo: izjava o upoštevanju predpisov. (OBR-10) 
 

18. Ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga. 

Dokazilo: izjava o zagotavljanju letnih količin. (OBR-11) 

 

19. Ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika Osnovna šola Milana Majcna 

Šentjanž razloženo in odzivni čas en delavni dan (24ur). 

Dokazilo: izjava o izvajanju dobave in kvaliteti živil. (OBR-12) 

 

20. Ponudnik zagotavlja odvoz embalaže, tako nepovratne kot povratne ter jo po potrebi 

reciklira ali ponovno uporabi 

Dokazilo: izjava o izvajanju dobave in kvaliteti živil. (OBR-12) 

 

21. Ponudnik zagotavlja, da so vsa ponujena živila »I. kvalitete«. 

Dokazilo: izjava o izvajanju dobave in kvaliteti živil. (OBR-12) 

 

IX.  

 

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 najugodnejše ponudbe oziroma 
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drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval 

podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih 

postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev. V 

primeru, da se ugotovi, da izbran dobavitelj ne bo izpolnjeval vseh pogojev oz. da podatki iz 

izjav niso resnični oz. skladni s podatki iz uradnih evidenc bo takšnega dobavitelja izločil in 

izbral naslednjega najugodnejšega. 

 

Če se pri naročniku v postopku 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 o prekršku iz 

drugega odstavka 109. a člena ZJN-2. 

 

Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga, več sklopov ali vse 

razpisane sklope. 

X. točka 

 

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez 

dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  

 

Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 

 

2.3 Merilo za izbor 

XI. točka 

 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša 

ponudba za posamezen sklop. 

 

Naročnik bo za vsak sklop izbral 3 ponudnike, ki bodo dosegli največje skupno število točk v 

okviru tega sklopa. Število točk se izračuna na podlagi naslednje enačbe: 

 

Tp = Tc + Te 

 
Tp – točke ponudnika 

Tc – točke v okviru merila cena 

Te – točke v okviru merila ekološka živila 

 

Merilo cena: 

Točke v okviru merila cena bo naročnik določil po naslednji enačbi: 

 

Tc = (Cmin/Cp) x 85 

 

Cmin – Najnižja skupna cena za sklop, ki se ocenjuje 

Cp – Cena ponudnika za sklop, ki se ocenjuje 

 

Ponudnik lahko v okviru tega merila dobi največ 85 točk. 

 

Merilo več ekoloških živil: 
Ponudba z deležem živil, pridelanih na ekološki način kot ga določajo Uredba Sveta (ES) št. 

834/2007, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in 

predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi 



 

 
11 

točkami. Naročnik bo v okviru tega merila posameznim ponudnikom dodelil največ 15 točk, 

ki jih bo določil po naslednji enačbi: 

 

Te = (Ep/Emax) x 15 

 

Ep – število živil, pridelanih na ekološki način, ki jih ponudnik ponudi v okviru posameznega 

sklopa 

Emax – najvišje število ponujenih živil, pridelanih na ekološki način, za posamezen sklop 

 

Ponudnik mora k ponudbi za vsak izdelek, ki ga ponuja in je pridelan na ekološki način, 

priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje 

zahteve. 

 

XII. točka 

 

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške 

(prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih 

stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

 

Navesti mora tudi končno vrednost posameznega sklopa, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s 

količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.  

 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih mesecev. Način 

spreminjanja cen je določen v vzorcu okvirnega sporazuma. 

 

XIII. točka 

 

2.4 Finančna zavarovanja 

XIV. točka 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Ponudnik izjavlja, da bo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsak 

posamezen sklop naročniku izročil bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično 

izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10 % ponudbene vrednosti 

posameznega sklopa z DDV.  (OBR-13). 

 

Menico predložijo ponudniki katerih vrednost ponudbe presega 3.000,00 EUR z DDV (ne 

glede na število sklopov). Do vrednosti 3.000,00 EUR  ponudnikom ni potrebno prilagati 

menice. 

 

V primeru, da ponudnik kandidira na več sklopov blaga, mora vrednost menice znašati za vse 

sklope skupaj (seštejejo vrednosti z DDV). 

 

2.5 Pogoji dobave 

XV. točka 

 

Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz sklopa. V primeru, da ponudnik ne bo ponudil najmanj 

celotnega sklopa (vseh  zahtevanih artiklov v sklopu) bo izločen iz nadaljnje obravnave. 
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Naročnik torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj posameznega sklopa ponudil zgolj 

posamezen artikel in ga bo izločil iz ocenjevanja ponudb.  

 

Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni v OBR-3.  

 

Naročnik lahko kupuje tudi tiste artikle blaga, ki niso na ponudbenem predračunu, če jih bo 

potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo ponudnik posredoval ob 

podpisu okvirnega sporazuma. 

 

Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 

ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu 

ponuditi blago po teh cenah. 

 

2.6 Splošni in posebni pogoji 

XVI. točka 

 

Ponudba mora veljati do 30.3.2016. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo 

spremembo v materialu, količini in načinu dela.  

 

XVII. točka 

 

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

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

javnem razpisu. 

 

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

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

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

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

 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 

izpolnjevanje pogojev iz VII. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno 

sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 

gospodarske subjekte skupaj. 

 

XVIII. točka 

 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. 

Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z glavnim ponudnikom 

izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

Podizvajalec je subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z glavnim 

ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitve oziroma gradnjo, ki je neposredno 

povezana s predmetom javnega naročila.  

 

Če izbrani ponudnik sodeluje s podizvajalci, pogodba o izvedbi javnega naročila vsebuje 

naslednja določila:  

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec pri izvajanju javnega naročila oz. vsak 

od podizvajalcev, če je podizvajalcev več, 
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- podatki o vseh podizvajalcih, ki sodelujejo pri izvajanju javnega naročila (naziv, polni 

naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 

V kolikor bo izvajalec pri izvedbi javnega naročila nastopal s podizvajalci, so naslednji 

elementi obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila: 

a) pooblastilo glavnega izvajalca naročniku, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem;  

b) soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 

podizvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, ki je nastala pri 

izvajanju javnega naročila.  

 

Ponudnik mora v ponudbi za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz 

katere bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni 

podizvajalec, 

- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik, 

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji 

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

- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.  

 

V primeru, če glavni izvajalec, ki pri izvajanju javnega naročila sodeluje z enim ali več 

podizvajalci   ali v primeru, če je ponudnik nastopal sam, tekom izvajanja javnega naročila pa 

želi v izvajanje  javnega naročila vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora takšen glavni 

izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi oz. vključitvi 

novega podizvajalca predložiti:  

a) sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente iz te točke razpisne 

dokumentacije;  

b) izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, v kolikor gre 

za zamenjavo podizvajalca;  

c) pooblastilo, na podlagi katerega lahko naročnik opravlja plačila v zvezi z dobavami, ki 

jih nov podizvajalec opravi pri izvajanju javnega naročila, neposredno podizvajalcu;  

d) soglasje novega podizvajalca k neposrednim plačilom.  

 

V kolikor izbrani ponudnik pri izvajanju javnega naročila sodeluje s podizvajalci, bo moral 

vsakemu svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih 

podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

 

XIX. točka 

 

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 

obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 

napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

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

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

 

Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani parafirati in žigosati.  

 

XX. točka 

 

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

ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva 

na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal 

kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika 

glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 

 

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 

onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 

nepristranskost revizijske komisije. 

 

2.7 Sprememba in umik ponudbe 

XXI. točka 

 

Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. 

Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali 

nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 

 

Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili V. 

točke Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb 

in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe. 

 

Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali 

pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb. 

 

Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. 

 

2.8 Okvirni sporazum 

XXII.točka 

 

Ponudniki, ki bodo izbrani, morajo okvirni sporazum podpisati v roku  petih (5) dni od 

prejema obvestila naročnika naj pristopijo k podpisu pogodbe, v nasprotnem primeru bodo 

izključeni iz okvirnega sporazuma za čas njegovega trajanja. 

 

Po podpisu okvirnega sporazuma s strani izbranih ponudnikov bo naročnik v skladu z 

veljavnimi zakonskimi predpisi pozval k dobavi blaga, v skladu in na način, ki bo določen v 

sporazumu. 

 

2.9 Temeljne okoljske zahteve 

XXIII. točka 

 

Naročnik je v skladu z veljavno Uredbo o zelenem javnem naročanju temeljne okoljske 

zahteve za predmet naročila vključil: 
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- med tehnične specifikacije, tako, da je oblikoval posamezne sklope živil, kjer morajo biti 

živila pridelana na ekološki način in da zahteva najmanj 10% živil, ki morajo biti pridelana na 

ekološki način, kot ga določajo Uredba Sveta (ES) št 834/2007, Uredba Komisije (ES) št. 

889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz. živil. 

Za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju se šteje, da os pridelana na ekološki 

način, 

- med merila za izbor, tako, da je za razvrstitev ponudb naročnika poleg merila »ponudbena 

cena« tudi merilo »več ekoloških živil«. Delež živil, ki so pridelana na ekološki način kot ga 

določajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007/ES, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, 

ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, se v okviru tega 

merila točkuje z dodatnimi točkami. 

 

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 certificiranje 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 

 

2.10 Pouk o pravnem sredstvu 

XXIV. točka 

 

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z  Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/11 – ZTP-D, 63/13; ZPVPJN) 

vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je 

bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za 

revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali 

razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za 

finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, 

sklic 11 16110-7111290-______________ ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za 

predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. 

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka 

za predrevizijski zahtevek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna 

naročila in koncesije. 

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti 

priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. 

 

 

 

 

Predstojnik naročnika 

Marija Brce 

ravnateljica 
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Ponudnik 
OBR-3 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

P O N U D B A 
 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 11.1.2016, pod 

številko objave JN181/2016 se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe za naslednje razpisane sklope, ki 

izpolnjujejo v nadaljevanju navedene posebne pogoje: 

 

Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno v EUR z DDV: 

 

Sklop: Naziv sklopa: Cena brez 

DDV za eno 

leto 

Cena z 

DDV za 

eno leto 

Št.ekol. 

1. Sveže meso in mesni izdelki    

2. Perutnina in perutninski izdelki    

3. Ribe in ribji izdelki ter zamrznjen 

program 

   

4. Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki    

5. Sveže sadje in zelenjava    

6. Sadni sokovi in sirupi ter voda    

7. Mleko in jogurti    

8. Splošno prehrambeno blago    

 

Posebni pogoji: 
 

 mleko in mlečni izdelki 
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev določenih v 

navodilih. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim 

predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še: 

o pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in 

kazeinatov 

o pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano 

mleko 

o pravilniku o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne vode 

o pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb 

Sveta in uredb Komisije. 
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Konzumno mleko in mlečni izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi v  

namensko hlajenih vozilih, higiensko neoporečni. 

Dobavitelj čvrstih jogurtov, mlečnih desertov (125-250 g) in sladoleda je poleg izdelkov 

dolžan dostaviti še žličke za enkratno uporabo, dobavitelj tekočih mlečnih napitkov v 

embalaži 150-200 ml pa slamico. Naročnik bo naročal mlečne pijače, izdelke iz 

fermentiranega mleka in mlečne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolžan 

prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se bodo morali držati tudi zahtev glede 

odvoza povratne in nepovratne embalaže.  

 

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila: 

 ki ne vsebujejo umetnih barv in arom 

 ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov 

 s čim manjšo količino aditivov. 

 

 meso in mesni izdelki 
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 

pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še: 

- pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi, 

- pravilniku o razvrščanju in označevanju govejih trupov 

- pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov 

- pravilniku o označevanju govejega mesa 

- pravilniku o označevanju perutninskih mesnih izdelkov 

- pravilniku o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa 

- pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov 

- pravilniku o metodah za ugotavljanje deleža mesa 

- pravilniku o registraciji posebnega načina reje 

      

 Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno 

konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, 

mleto meso, kockice, oz. po naročilu, brez kosti, vidne maščobe in veznega tkiva; 

narezana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr. 

hrenovke, zrezki). Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno  meso, ki 

mora biti označeno s poreklom oziroma izvorom mesa. Naročnik si pridržuje pravico 

od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine oz. lastni vzreji in potrdilo 

veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke. Zamrznjeno, globoko 

zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil.  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. 

     Naročnik naroča meso mlade govedine in teletine I. in II. Kategorije. Pod I. kategorijo 

je zahtevano le stegno brez bočnika in brez kosti. Pod II. Kategorijo je zahtevano 

pleče brez kosti.  

 Svinjsko meso mora biti I. ali II. Kategorije, odvisno od naročila. Pod I. kategorijo je 

zahtevano le stegno brez kosti, pod II. Kategorijo pa je zahtevano pleče brez kosti.  

 Dobavitelj je dolžan na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti kategorijo  

dobavljenega mesa.  

 Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s 

hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore 

naročnika je po dogovoru oz. ob uri, ki jo bo določil naročnik. 



 

 
19 

 Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti učencev (manj slani, mastni 

in začinjeni). Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda 

A in sicer v skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime 

proizvajalca 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, prekriti s tanko plastjo maščobe. 

Naročnik bo naročal le sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko 

zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil, če ne bo predhodno 

drugače dogovorjeno. 

 

 ribe in konzervirane ribe 
Prehrambeni artikli iz navedenega sklopa morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 

pogojem, ki urejajo to področje. 

Za vse artikle se zahteva, da morajo biti I. kvalitete. Dobavitelj mora na dobavnico navesti 

kakovostni razred dobavljenega blaga. Biti morajo higiensko neoporečni. 

Odstopanja v teži npr. sveže postrvi pri posameznih artiklih ne smejo odstopati več kot 

5% zahtevane mase. Sveže ribe morajo ustrezati vsem zahtevam sveže ribe (luske, oči, 

sluz, barva..), zamrznjeni izdelki pa morajo biti ob sprejemu globoko zamrznjeni, brez 

znakov odtajevanja in ponovnega zamrzovanja. 

Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako 

da se hladilna veriga ne prekine. 

  

 olja 
Prehrambeni artikli morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil ponudnikom za izdelavo 

ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 

področje, posebej še: 

- pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in 

majonezi 

- standardom za mazave maščobe 

- pravilniku o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za 

senzorično ocenjevanje deviškega olja. 

 jajca 

Sveža jajca morajo biti higiensko neoporečna in na površini čista in suha. Ne smejo 

vsebovati zdravju škodljivih snovi. Sveža jajca so enakomerno prosojna, rumenjak je viden 

v sredini kot senca. Zračni mehurček svežih jajc mora biti manjši od 6mm. Lupina in 

povrhnjica ne smeta biti poškodovani oz natrti. Ne smejo imeti tujih vonjev.  

Jajca se morejo skladiščiti in prevažati po možnosti pri stalni temeperaturi ter se na splošno 

ne smejo hladiti pred prodajo končnemu potrošniku. Temperatura jajc med transportem ne 

sme narasti nad 15 stopinj C (pozimi) oziroma 20 stopinj C (poleti).  

 

 zelenjava, sadje, konzervirano sadje in zelenjava, zamrznjena zelenjava in 

zamrznjeno sadje, ter sokovi 
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 

pogojem, ki urejajo to področje, posebej še: 

- pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov 

- pravilniku o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane 

kostanjeve kaše, 

- vsem pravilnikom, ki urejajo področje ekološke pridelave hrane 
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- pravilniku o integrirani pridelavi poljščin, 

- pravilniku o integrirani pridelavi sadja 

- pravilniku o integrirani pridelavi grozdja in vina 

- pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave 

- pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski odi in namizni vodi 

- pravilniku o kakovosti gorčice 

 

     Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v 

posameznih letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava. Zaželjeno je, da je 

čim več prehrambenih artiklov slovenskega izvora.   Prednost bodo imela živila, 

pridelana na ekološki način in integriran način. Naročnik zahteva od ponudnikov obvezen 

odvoz embalaže tako nepovratne kot povratne. Zelenjavo in sadje naročnik naroča po 

zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave in sadja, preverjal bo sezonske cene na trgu. 

V kolikor bo naročnik posamezne vrste zelenjave in sadja naročal izven sezone, se bo o 

ceni dogovoril z dobaviteljem posebej. Naročnik bo priznal le neto težo blaga. Pri vsaki 

dobavi artiklov pod navedeno skupino, mora dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni 

razred dobavljenega blaga in sorto. 

 

Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila: 

 ki ne vsebujejo umetnih barv in arom 

 ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov 

 s čim manjšo količino aditivov. 

 

ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE  

Naročnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Pri krompirju naročnik izmenično naroča 

krompir rdeče, bele ali rumene sorte v nepovratni embalaži, krompir mora biti kalibriran z 

max 20% odpadka.  

JABOLKA  in HRUŠKE –  

      Naročnik bo naročal jabolka in hruške po zaporedju zorenja posameznih sort 

      v RS. Naročnik zahteva od ponudnikov jabolka ali hruške navedenih sort ekstra kakovosti. 

V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 

g, naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in hruške morajo biti sveža, primerne 

zrelosti, nepoškodovana in zahtevanega kalibra. 

OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE  

 Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, primerno za takojšnjo uporabo brez 

dozorevanja, nepoškodovano in zahtevanega kalibra. Naročnik zahteva porcijsko sadje, 

tako da teža posameznega sadeža ne prekorači normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, 

za banane pa 150 g. Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, češnje, marelice, 

slive, jagode, limone, grozdje…). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrste ekstra 

kakovosti presega zahtevan kaliber, naročnik zahteva sadje I. kvalitete.  

 Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje, 

borovnice, maline, kaki …) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja v RS. 

 

ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE 

     Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako 

da se hladilna veriga ne prekine.  

 

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE 

 Cena za konzervirano zelenjavo in sadje, navedene v predračunskem obrazcu morajo biti 

izračunane na kg in sicer tako, da se cena komada (pločevinke, kozarca ipd.) razdeli z 
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deklarirano neto težo vsebine, ne pa z volumnom embalaže. Vsa vložena zelenjava mora 

biti brez kemičnih konzervansov.  

 Vse vrste vloženega sadja in marmelad morajo biti brez kemičnih konzervansov in sladil. 

Sadeži v hruškovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na 

polovice ali četrtine plodov.  

 Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne 

sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov.  Minimalna količina sadja v kompotih 

mora biti 55%.  

 Vse marmelade morajo imeti najmanj 50% sadnega deleža. 

 

SADNI SOKOVI 

 Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K 

sadnemu soku v nepovratni embalaži 2 dl mora dobavitelj priložiti slamico. Nepovratna 

embalaža za sokove mora biti tetra, pure, brick pak ali podobno. Naročnik ne kupuje 

sadnih sokov v nepovratni stekleni embalaži. 

 

 žita, mlevski izdelki, testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, kruh in pekovsko pecivo 
Prehrambeni artikli iz navedenih sklopov morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 

pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa: 

- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit 

- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov 

- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov    

 

    Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti pakirani v  vrečah zahtevane teže. 

 Naročnik naroča le jajčne testenine, izdelane iz durum pšenične moke. 

 Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naročnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa 

(cmoki, svaljki ipd.) omogočati oblikovanje velikosti otroške porcije. Zamrznjena peciva 

naroča naročnik po komadih in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je 

dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako, da se hladilna 

veriga ne prekine. 

 Kruh in pečeno pekovsko pecivo – štruce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in 

pakirane v prozorno folijo. Kruh mora biti primerno pečen, z lepo zapečeno skorjo, ne 

zažgan, ne premalo zapečen. Okus in vonj morata biti prijetna in značilna za posamezno 

vrsto kruha ali peciva.  Na željo naročnika je dobavitelj dolžan vse vrste pekovskega 

peciva prerezati za pripravo sendvičev. Cena preračunanega peciva mora biti enaka tisti, 

ki je navedena v predračunskem obrazcu. 

 

 Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na 

konkretno sukcesivno naročilo (narezan kruh, prerezane žemlje …). Ponudnik mora, v 

primeru da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami 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. 

     Prednost bodo imeli izdelki z manj soli in čim manjšo količino adetivov. 

 

 slaščičarski izdelki 
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 
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pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa: 

- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit 

- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov 

- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov    

    Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali drugače 

poškodujejo.  

Dobavitelj je dolžan dostaviti slaščičarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi 

napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine. 

 

 

 splošno prehrambeno blago 
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev iz Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in 

pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa: 

- pravilniku o kakovosti čaja 

- pravilniku o kakovosti pecilnea praška, praška za puding in vanilijevega sladkora 

- pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov 

- pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov, 

- pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, 

- pravilniku o medu.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da blago naroča po komadih in ni dolžan prevzeti 

transportnega pakiranja. Vsi izdelki morajo biti skladni s predpisi za splošno 

označevanje živil. 

 

 
Vsi izdelki morajo biti skladni s predpisi za splošno označevanje živil ter brez GSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Priloge:  

 Ponudbeni predračuni v fizični obliki, 

 Ponudbeni predračuni zapisani na CD-rom. 

 Kopije veljavnih certifikatov za sklope eko živil in ostala ponujena eko živila ter 

integrirane pridelave. 
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Podatki o gospodarskem subjektu: 

 

Firma oz. ime 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

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 



 

Ponudnik 
OBR-4 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 

1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena Zakona o 

javnem naročanju (ZJN-2). 

 

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 naročnik ta 

podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.  

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.  

 

2. Ponudnik: 

- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

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

plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.  

 

3. Ponudnik: 

- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave  in sodišče o tem predlogu še ni odločalo, 

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločalo;  
- ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločalo, da z njegovimi posli iz drugih 

razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem 

položaju.  

- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem.  

- ni storil velike strokovne napake ali huje kršil poklica pravila, ki mu jih lahko naročnik na 

kakršnikoli upravičeni podlagi dokaže, 

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega 

zakona, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh 

informacij ni zagotovil. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.  



 

4. Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi   

referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV. 

 

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 

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

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

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

številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 

izpostava _______________številka__________________ . 

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

______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 

izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: 

_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski 

subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 

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

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

register Slovenije. 

 

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

obkrožite točko C.) 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 

in resnični. 

 

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 

organizacije: 

- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu ali  

- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega 

naročila, ne potrebujejo.  

 

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 

izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež. 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 se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas lahko 

izloči iz postopka oddaje javnega naročila. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za 

»Konvencionalna in ekološka živila «, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 



 

Ponudnik: 
OBR-5  

_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
 
 

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 posredovali podatke o:  

 

- 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. 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za 

»Konvencionalna in ekološka živila«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 



 

Ponudnik 

OBR-6 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno 

udeležbo le-teh: 

 

PODIZVAJALEC: 

naziv:  

naslov:  

matična št.  davčna št.  

TRR  

VRSTA DEL (predmet, količina, kateri 

sklop): 

 

 

 

 

 

vrednost del:  

kraj izvedbe:  

rok izvedbe:  

 

 

 

 

 

Ta obrazec izpolni le ponudnik, ki nastopa s podizvajalci. V nasprotnem primeru obrazec 

prečrta in ga podpiše ter ožigosa.  

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 

 

 



 

OBR-7 

 

Ponudnik: ______________________________ 

 

Polni naziv podjetja: ______________________________________________ 

 

Sedež in njegova občina: ________________________ 

 

Št. vpisa v sodni register: ________________________ 

 

Št. vložka: __________________ 

 

Matična številka podjetja: _________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________ 

____________________________________, za namene javnega razpisa dobava 

»Konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 11.1.2016, 

pod številko objave JN181/2016, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih 

evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za vse 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

 

 



 

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis 

»Konvencionalna in ekološka živila«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 



 

Ponudnik 
OBR-8 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

 

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH, PLAČILNIH POGOJIH IN 

FIKSNOSTI CEN 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb nismo 

imeli blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 10 dni ali več; 

 

 da nudimo 30- dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljenega računa, 

ki se izda zbirno 1x mesečno za vsak sklop posebej. 

 

 da so cene iz ponudbenega predračuna fiksne za obdobje dvanajstih mesecev.  

 
 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis 

»Konvencionalna in ekološka živila«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

Žig in podpis ponudnika 



 

Ponudnik 
OBR-9 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 

sklenjenih v zadnjih treh letih, 

 

 da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in 

nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega 

postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. 

 

 da razpolagamo z zahtevanimi tehničnimi zmogljivostmi, 

 

 da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in imajo 

ustrezne reference s področja tega naročila. 

 

Navesti je potrebno tehnična sredstva, ki jih ima ponudnik in jih bo uporabljal pri izvedbi 

javnega naročila. Gre za sredstva, ki so potrebna, da lahko ponudnik uspešno izvede celotno 

javno naročilo, to pa so tako stroji (glede na zahteve pri posameznem sklopu), kot tudi 

prevozna sredstva, s katerimi bo ponudnik dovažal blago do naročnika. 

Ponudnik izjavljam, da: 

1.) razpolagamo s stroji in aparati potrebnimi za izvedbo javnega naročila pri posameznem 

sklopu: 

DA     NE 

 

2.) razpolagamo s prevoznimi sredstvi za dostavo blaga naročniku: 

 

DA     NE 

 

 

Navesti je potrebno kader, ki bo opravljal dela na področju predmeta javnega naročila 

(kontaktne osebe oz. skrbniki okvirnega sporazuma)  in  kadrovsko strukturo zaposlenih 

delavcev, ki bodo sodelovali  pri izvedbi javnega naročila 

  



 

Ime in priimek Strokovna izobrazba Funkcija 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Navodilo: 

Tabela se izpolni na stanje zaposlenih na dan razpisa. Pri funkciji je potrebno navesti, kakšno 

funkcijo oz. nalogo bo zaposleni delavec pri konkretnem naročilu opravljal. 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

Žig in podpis ponudnika 

 



 

Ponudnik 
OBR-10 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV 
Izjavljamo,  

 da izpolnjujemo in upoštevamo predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v 

proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil 

in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št 52/00, 42/02 in 

47/04 - ZdZPZ) ter predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega 

izvora (Uradni list RS, št. 33/01, 110/2012-ZGO-1, 45/2004 – ZdZPKG, 62/2004 

Odl.US:U-I-141/01-17, 93/2005-ZVMS, 90/2012-Zdzpvhvvr), Zakona o veterinarskih 

merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-

C), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 – Zkme-1) in Zakona o krmi 

(Uradni list RS, št.127/06 – Zkrmil, 90/2012-ZdZPVHVVR); 

 da upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 

117/02, 46/06, 53/07); 

 da so proizvodi proizvedeni skladno s proizvajalnimi specifikacijami ter pripadajočimi 

HACCP študijami: 

Naš vzpostavljen zahtevan sistem HACCP notranjega nadzora zagotavlja 

neoporečnost izdelkov in vključuje:  

 mikrobiološko kontrolo (izdelkov, surovin, delovnih površin),  

 kontrolo postopkov in procesov (sprejem, predelava in iz dobava, čistoča, 

zdravstvena ustreznost vode, dezinsekcija in deratizacija, temperature),  

 utečen sistem izobraževanja in usposabljanja osebja,  

 plan HACCP,  

 inšpekcijski nadzor. 

 da upoštevamo obveznosti uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede 

živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Uradni list RS, št. 72/10); 

 da upoštevamo uredbo Komisije (ES), št, 37/05, o spremljanju temperature v 

prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih 

za prehrano ljudi (Uradni list št. 10/05, st.18), z vsemi spremembami; 

 da upoštevamo Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v 

živilih Uredbo Sveta (EGS), št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za 

kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.), Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o 

določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5).  

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za dobavo 

»Konvencionala in ekološka živila«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 



 

Ponudnik 
OBR-11 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

IZJAVO O ZAGOTAVLJANJU LETNIH KOLIČIN 
 

Izjavljamo, 

 

 da zagotavljamo vse razpisane vrste blaga iz naslednjih sklopov: 

 

Sklop: Naziv sklopa: 

1. Sveže meso in mesni izdelki 

2. Perutnina in perutninski izdelki 

3. Ribe in ribji izdelki ter zamrznjen program 

4. Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki 

5. Sveže sadje in zelenjava 

6. Sadni sokovi in sirupi ter voda 

7. Mleko in jogurti 

8. Splošno prehrambeno blago 

 

Ponudnik obkroži zaporedno/-e številko/-e, sklopa/-ov na katere se prijavlja 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za dobavo 

»Konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu 

EU. 
 

Datum: ____________________  

 

Žig in podpis ponudnika 



 

Ponudnik 
OBR-12 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

 

IZJAVO O IZVAJANJU DOBAVE IN KVALITETI ŽIVIL 
 

 

Izjavljamo, 

 

 da bomo naročeno blago zagotavlja dostavljali v fco skladišče naročnika Osnovna 

šola Milana Majcna Šentjanž - razloženo;  

 

 da nudimo odzivni čas en delovni dan (24 ur), kar pomeni da bomo blago dostavili 

naročniku naslednji dan po naročilu; 
 

 odvoz embalaže, tako nepovratne kot povratne, ter jo bomo po potrebi reciklirali oz. 

ponovno uporabili; 

 

 da so vsa ponujena živila »I. kvalitete«. 
 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za dobavo 

»Konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

 

Žig in podpis ponudnika 

 
 



 

OBR-13 

Ponudnik 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

 

 

IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENICE ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

 

 

Izjavljamo, da bomo kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za vsak posamezni 

sklop, naročniku izročili bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z 

oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV 

posameznega sklopa (več sklopov) in jo predložil ob podpisu okvirnega sporazuma. 

 

 

 

 

Kraj, datum:                                                                                            Žig, podpis 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za dobavo 

»Konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 
 



 

OBR-14 

Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž 

Šentjanž 58a 

8297 Šentjanž 

ID za DDV: SI 

Matična številka:  

ki jo zastopa Marija Brce, ravnateljica 

( v nadaljevanju: naročnik) 

in 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ID za DDV: SI______________ 

Matična številka; 

ki ga zastopa __________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ID za DDV: SI______________ 

Matična številka; 

ki ga zastopa __________________ 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

ID za DDV: SI______________ 

Matična številka; 

ki ga zastopa __________________ 

( v nadaljevanju: stranke okvirnega sporazuma)) 

 

so sklenili naslednji  

OKVIRNI SPORAZUM 

 

1. člen 

 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. 

členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.12/2013– UPB-5 in 19/2014; v 

nadaljevanju ZJN-2), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne 11.1.2016, pod številko 

objave JN181/2016, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »Konvencionalna in 

ekološka živila«, za naslednji sklop:  

- Sklop 

 

Sporazum se sklene za obdobje 2 let, od _________ do ________. 

 

2. člen 

 

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih 

pogojih izvajanja javnega naročila.  



 

Sestavni del tega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 

dokumentacijo strank okvirnega sporazuma, ki veljajo ves čas trajanja okvirnega sporazuma. 

 

3. člen 

 

Naročnik bo med strankami tega sporazuma vsako leto izvedel konkurenco na ta način, da jih 

bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je sklenjen ta sporazum. 

 

Stranke tega sporazuma bodo naročniku po pošti posredovale predračune s cenami za artikle, 

ki bodo na seznamu, najkasneje v petih dneh po prejemu povabila k oddaji ponudbe – 

predračuna. 

 

Naročnik bo vse stranke sporazuma v petih dneh obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo 

opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Javnega odpiranja ne bo. Naročnik bo 

nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil nižje cene po 

ponudbenem predračunu iz tekočega obdobja in bo z njim za to obdobje sklenil pogodbo. 

 

4. člen 

 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 

 

Predmet javnega naročila so stalne nabave 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 tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo 

dejansko potreboval. 

 

Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri 

stranki okvirnega sporazuma (dobavitelju), ki bo za posamezno leto ponudil najnižje cene, 

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, ki ga mora stranka tega 

sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cene. Na 

ceniku mora biti naveden tudi čas veljavnosti cenika.  

 

Dobavitelj blaga za posamezno leto se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po 

predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu v odzivnem času en delovni dan, 

to je maksimalno štiriindvajset (24) ur. 

 

Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje, lahko naročnik 

te artikle kupi pri drugi stranki (dobavitelju) tega sporazuma.  

 

B. 5. člen 

B.  

Cene ki jih ponudi dobavitelj v ponudbenem predračunu so fiksne za obdobje dvanajstih 

mesecev po sklenitvi tega sporazuma. 

 

Po poteku tega obdobja bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma ponovno pozval k 

predložitvi predračunov in izbral novega dobavitelja po merilih iz razpisne dokumentacije ter 

z njim sklenil pogodbo. 



 

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 

ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in 

mu ponuditi blago po teh cenah. 

 

Če dobavitelj naročnika o tem ne obvesti, lahko naročnik zahteva znižanje cen na nivo 

akcijskih cen. 

B. 6. člen 

B.  

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. 

 

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, že takoj na prevzemu ali med samo 

nadaljnjo obdelavo, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj dobavi kakovostno blago 

čim hitreje oz najkasneje do skrajnega roka, ki ga dobavitelju za konkretno odpravo 

reklamacije določi naročnik.  

 

Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen 

pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo 

kakovosti. 

 

V primeru, da  dobavitelj ne zagotavlja artiklov ustrezne kakovosti, kot jih želi naročnik, 

naročnik naroči te artikle pri drugem podpisniku sporazuma, če jih ima in mu jih lahko 

zagotovi.  

 

Naročnik si pridružuje pravico, da blago tudi če ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, ne 

kupi, če blago po okusu ali drugih okoliščinah ne ustreza (neustrezen okus, neustrezen vonj) 

ali pa ga uporabniki zavračajo. 

B. 7. člen 

 

Če  naročnik ugotovi, da mu dobavitelj ni obračunal dobavljenih artiklov po cenah navedenih 

na predloženem ceniku: 

- pisno zavrne račun v celoti in zahteva izstavitev pravilnega računa ali 

- plača nesporni del računa ali 

- zahteva dobropis za ugotovljeno razliko. 

B. 8. člen 

 

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski 

prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku v skladišče naročnika-razloženo od 

6.00 do 7.00 ure zjutraj, če ne bo drugače dogovorjeno. 

 

B. 9. člen 

 

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

računa. Dobavitelj izstavi e-račun za dobave v posameznem mesecu za vsak sklop posebej (v 

primeru več sklopov). 



 

B. 10. člen 

 

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti. 

 

B. 11. člen 

B.  

V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik kot 

pogodbeno kazen zaračunal 10% vrednosti brez DDV tekočega naročila oz. zadnjega naročila 

pred prenehanjem izvajanja pogodbenih določil. 

 

B. 12. člen 

 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je ________________, tel. ______________.  

Dobavitelj bo naročnika pisno obvestil, kdo je kontaktna oseba odgovorna za izvajanje tega 

sporazuma. 

Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 

 

13.člen 

 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v 

pisni obliki po e-pošti. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb 

naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma in nabavlja blago pri stranki 

tega sporazuma, ki je bila naslednja najugodnejša po ponudbenem predračunu.  

O izključitvi naročnik pisno obvesti dobavitelja s poštno povratnico. 

 

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

 če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub 

pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika; 

 če dobavitelj zaračunava naročniku višje cene kot so na predračunu ali 

ceniku, pa kljub opozorilu svojega odnosa ne spremeni, 

 če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na 

zahtevo naročnika ne zamenja; 

 če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma; 

 če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, 

kakovosti in zdravstveni neoporečnosti;  

 če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine 

dobav;  

 če dobavitelj brez obvestila naročniku poveča ceno blaga;  

 če dobavitelj dobavi blago, ki ga uporabniki zavračajo; 

 če dobavitelj ne spoštuje predpisov, ki opredeljujejo varnost živil. 

 

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

drugih obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine, unovči instrument za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti in dobavitelja izključi iz okvirnega sporazuma. 

 

14. člen 

 

Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse, kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo 

ravnale kot dobri gospodarji. 

 



 

15. 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 

- 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. 

16. člen 

 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje 

stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

17. člen 

15. člen 

Sporazum je sestavljen in podpisan v ______ enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 

en izvod, naročnik pa dva. 

 

Stranke okvirnega sporazuma:  Naročnik: 

            

Stranke okvirnega sporazuma:                                                Naročnik: 

 

(skrajšani naziv)                                                            Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž  

 

[podpis in žig]                                                                              Marija Brce 

 

[Kraj], [datum]                                                                             ravnateljica 

 

 

(skrajšani naziv) 

 

[podpis in žig] 

 

[Kraj], [datum] 

 

 

(skrajšani naziv) 

 

[podpis in žig] 

 

[Kraj], [datum] 


