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v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15, 14/18). 
 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1) 
 

2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe (OBR-2) 
 

3. Ponudba (OBR-3) 
 

4. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-4) 
 

5. Predračuni 
5.1  Predračun za sklop MLEČNI IZDELKI (OBR-5/I) 
5.2  Predračun za sklop MLEKO (OBR-5/II) 
5.3  Predračun za sklop KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI (OBR-5/III) 
5.4  Predračun za sklop SLAŠČIČARSKI IZDELKI (OBR-5/IV) 
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6. Rekapitulacija ponudbe (OBR-6) 
 
7. Krovna izjava (OBR-7) 

 
8. Obrazec soglasje podizvajalca (OBR-8) 

 
                                                                            Odgovorna oseba naročnika  
               Direktorica 
                                                                    Ines Krajnik, univ. dipl. soc. del. 
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OBR-1 
 
Št.: III-100000/2018-26 
Datum: 17.12.2018 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 
Na Portalu javnih naročil je bilo dne ___________, pod št. objave______________, 
objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 
40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-
3). 
 
Predmet naročila: SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBNEGA BLAGA 
 
Naročnik Dom upokojencev Podbrdo vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo 
ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu poslal v objavo na Portal javnih naročil 
ter objavil na Portalu eJN. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika: Tanja Mavri 
 
❑ tel.:  (05) 380-18-53 

❑ e- pošta: tanja.mavri@dompodbrdo.si 

 

Vsa komunikacija tekom javnega razpisa poteka izključno preko Portala javnih naročil. 

Vsakršno lobiranje v postopkih javnih naročil je prepovedano. 

 

                                                                                        Odgovorna oseba naročnika                                                             
                                                                                                    Direktorica 
                  Ines Krajnik, univ. dipl. soc. del. 

                                                                            

mailto:tanja.mavri@dompodbrdo.si
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OBR-2  

 
Št.: III-100000/2018-26 
Datum: 17.12.2018 
 

 
NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 
1. Splošno 

 
Naročnik je na Portalu javnih naročil dne __________ pod št. objave_____________, objavil 
javni razpis po odprtem postopku, predmet razpisa »SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBNEGA 
BLAGA« po sklopih navedenih v javnem razpisu: 

1. sklop MLEČNI IZDELKI – shema kakovosti 
2. sklop MLEKO – shema kakovosti 
3. sklop KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 
4. sklop SLAŠČIČARSKI IZDELKI 
5. sklop TESTENINE IN MLEVSKI IZDELKI 
6. sklop ZAMRZNJENI IZDELKI 
7. sklop ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA II 
8. sklop ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA II 
9. sklop JAJCA 
10. sklop JAJCA ekološka pridelava 
11. sklop SADJE IN ZELENAJVA 
12. sklop SADJE IN ZELENJAVA ekološka pridelava 
13. sklop SLADKI PROGRAMIN NAPITKI 
14. sklop VLOŽENO SADJE IN ZELENJAVA, MARMELADE, MED 
15. sklop PAŠTETE, RIBE, SIRI 
16. sklop SADNI SOKOVI IN PIJAČE 
17. sklop RAZNI PREHRAMBNI ARTIKLI 
18. sklop MESNI IZDELKI 
19. sklop SVEŽE MESO IN DROBOVINA 
20. sklop SVEŽE PIŠČANČJE MESO – shema kakovosti 

 
Količine živil, ki so predmet javnega naročila, predstavljajo potrebe naročnika za 12-mesecev. 
Naročnik si pridržuje pravico do sprememb količin posameznih vrst prehrambnega blaga, 
navedenih v razpisni dokumentaciji, glede na spremembe potreb, na katere nima vpliva 
(povečanje ali zmanjšanje števila obrokov, stanovalcev in drugih uporabnikov, pomanjkanje 
finančnih sredstev). 
 
Razpisane količine so torej okvirne in so podane v obrazcih predračunov. 
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a.) Rok in način oddaje ponudbe 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/mojejn, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: 
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije 
in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno 
potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA 
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si). 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/e-oddaja najkasneje do 30.01.2019 do 9:00 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/aktualna_javna_narocila.xhtml 
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >Predračun< naloži izpolnjen obrazec 
OBR-6: Ponudba-rekapitulacija v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju 
ponudb, predračun v excel tabeli ter .pdf obliki pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V 
primeru razhajanj med podatki v obrazcu Ponudba-rekapitulacija, naloženim v razdelek 
»Predračun«, in celotnim Predračunom-naloženim v razdelek »Drugi dokumenti«, kot 
veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. 
 

b.) Informacije v zvezi z odpiranjem ponudb 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30.01.2019 
in se bo začelo ob 9:30 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja  
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Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 
javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 
oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-
JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na 
razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
 

c.) Priprava ponudbe 
 
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop blaga, več sklopov ali vse razpisane 
sklope blaga. 
 
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba 
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih. 
 
Ponudnik mora zagotavljati vse razpisane artikle in celotno količino blaga navedeno v 
predračunu. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz predračuna, 
izločil iz ocenjevanja. 
 
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. 
 
Sestanka s potencialnimi ponudniki ne bo. 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih. 
 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se lahko ponudniki zahtevajo le v pisni obliki 
preko Portala javnih naročil. Skrajni rok za oddajo vprašanj je sreda, 23.01.2019, do 09:00 
ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo posredovana preko Portala javnih naročil najpozneje 6 
(šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal 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. 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in 
dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. 
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Po elektronskem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge 
informacije o javnem naročilu pošiljala po pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v 
ponudbi. 
 

2. Splošne zahteve 
 

Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambne artikle I kvalitete. Za zagotovitev kvalitete 
mora ponudnik prehrambne artikle pripeljati naročniku v ustrezni embalaži in na ustrezen 
način. 
 
Dostave blaga iz sklopov Kruh in pekovski izdelki ter Slaščičarski izdelki se morajo vršiti v 
terminu 06:00 do 07:00 ure zjutraj. Dostave blaga iz preostalih sklopov se morajo vršiti v 
terminu 06:00 do 11:00 ure dopoldne. 
 
Če blago ne bo ustrezalo kriterijem za kakovost živil, bo naročnik dobavljeno blago reklamiral 
takoj ob prevzemu. Ob morebitni naknadno ugotovljeni napaki na blagu se bo sestavil 
zapisnik, s katerim se bo uveljavljala reklamacija. Dobavitelj bo nekvalitetno blago 
nadomestil z novim čim prej oziroma najkasneje v roku dveh dni od prejema reklamacije, 
drugače bo naročnik opravil interventno dobavo pri drugem dobavitelju. V kolikor 
reklamacije ne more opraviti, le-ta naročniku ne sme zaračunati reklamiranega blaga. 
 
V primeru nepredvidenega izpada proizvodnje oziroma odprodaje posameznih pogodbenih 
artiklov ali v primeru prenehanja proizvodnje pogodbenih artiklov je dobavitelj dolžan 
zagotoviti nemoteno oskrbo ali dobaviti drug primerljiv artikel iz lastnega proizvodnega ali 
prodajnega programa po pogodbeni ceni. O nastali spremembi  v oskrbi je dobavitelj dolžan 
čim prej pisno obvestiti naročnika. 
 
Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki bo vsebovala lažne informacije. Prav tako bo 
zavrnjena ponudba, ki bo vsebovala netočne oziroma nepopolne podatke v bistvenih 
elementih ponudbe. 
 
V primeru sklenitve okvirnega sporazuma bo ponudnik lahko zamenjal artikel le ob izrecnem 
soglasju naročnika po predhodni potrditvi predloženega vzorca. 
 

3. Ugotavljanje sposobnosti 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

➢ ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3), 
➢ parafiran in žigosan osnutek okvirnega sporazuma (OBR-4), 
➢ predračun en ali več (excel in .pdf oblika) (OBR-5; od I do XX), 
➢ Rekapitulacijo ponudbe (OBR-6) 
➢ krovno izjavo (OBR-7), 
➢ ESPD izjavo, 
➢ Certifikati za živila iz shem kakovosti in za ekološko pridelana živila 



 

 
Dom upokojencev Podbrdo 

 

9 Razpisna dokumentacija: PREHRAMBNO BLAGO 

 

➢ Obrazec soglasje podizvajalca (OBR-8), v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci 
 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje 
in predložili ustrezna dokazila. 
 

a. Osnovna sposobnost 
 

Pogoj 1.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil 

ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 

ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica 

upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 

nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 

dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku  in našteta v prvem 

odstavku 75. člena ZJN-3 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

Pogoj 2.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil  

ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 

ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 

nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 

pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti 

na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da 

ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan 

oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

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

ponudbe. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

Pogoj 3.  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta 

na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami. 

DOKAZILO: ESPD obrazec 

Pogoj 4.  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je 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. 
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DOKAZILO: ESPD obrazec  

Pogoj 5.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi 

gospodarski subjekt: 

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti 

ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 

insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, 

ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja 

upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno 

ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel 

postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt 

zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 

integriteta; 

- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče 

učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih 

subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom 

ZJN- 3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi 

javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, 

pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 

obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 

naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene 

druge primerljive sankcije; 

- če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri 

dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za 

izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh 

informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. 

ZJN-3; 

- če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje 

naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel 

neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti 

predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na 

odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
b. Poklicna sposobnost 
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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: ESPD obrazec  

 
c. Ekonomska in finančna sposobnost 

 
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih (6) pred objavo javnega naročila ni imel 

blokiranega nobenega transakcijskega računa. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
2. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno 

izstavljenega elektronskega računa. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
d. Tehnična in kadrovska sposobnost 

 
1. Ponudnik mora zagotavljati, da ja korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz 

prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
2. Ponudnik zagotavlja dostavo fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas dva 

delovna dneva po prejemu naročila na vse tri lokacije dobave. Izjema Kruh in 
pekovsko pecivo, dobava vsak dan, razen nedelje. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
3. Ponudnik zagotavlja zahtevane količine blaga vseh artiklov za čas veljavnosti 

okvirnega sporazuma. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
4. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu z Uredbo (ES) št. 

853/04 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih 
pravilih za živila živalskega izvora, z vsemi spremembami uredbe (ES 2074/05, 
2076/05, 1662/06, 1791/06, 1243/07, 1020/08, 219/09, 1161/09, 558/10, 150/11, 
1276/11, 16/12 in 517/13). 
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela v skladu z Uredbo (ES) št. 852/04 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil, z vsemi spremembami 
uredbe (ES 1019/08, 219/09). 
Da ponudnik upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v 
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in 
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izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur.l.RS, št. 52/00, 42/ 02 in 47/04). Da 
upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Ur.l.RS, št. 87/14). 
Da ponudnik upošteva Pravilnik o kakovosti mesnih izdelkov (Ur.l.RS: 58/17).  

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
5. Ponudnik izpolnjuje in upošteva vse evropske uredbe in nacionalne predpise o higieni 

živil in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in prometu z živili ter zagotavlja 
kvalitetna in zdravstveno higiensko neoporečna živila. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
6. Da upošteva obveznosti uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede 

živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur.l.RS: 72/10) 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
7. Da upošteva uredbo Komisije (ES) št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih 

sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za 
prehrano ljudi, z vsemi spremembami. 

DOKAZILO: ESPD obrazec  

 
DODATNI POGOJI/ZAHTEVE, ki jih mora izpolnjevati ponudnik: 
 
TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA ŽIVILA 
 
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 živila: 
a.) pridelana na ekološki način, kot ga določajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007/ES (s 

spremembami in dopolnitvami), Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 (s 
spremembami in dopolnitvami) ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in 
predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil (sklopa X in XII), 

b.) vključena v sheme kakovosti, ki so opredeljene v Zakonu o kmetijstvu (Ur. L. št.: 
45/08, 57/12, 90/12, 26/14, 32/15, 27/17) ali v Uredbi (EU) št. 1151/2012 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21.novembra 2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil, Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 664/2014 z dne 
18. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe EU št. 1151/2012 Evropskega parlamenta 
in Sveta v zvezi z določitvijo simbolov Unije za zaščitene označbe porekla, 
zaščitene geografske označbe in zajamčene tradicionalne posebnosti (sklopi I, II in 
XX). 

 
Naročnik bo priznal le sheme kakovosti, ki so opredeljene v 69. členu Zakona o kmetijstvu. 
Shema kakovosti pomeni opredelitev posebnih meril in zahtev glede značilnosti, postopkov 
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pridelave in predelave kmetijskih pridelkov ali živil, ki presega predpisano kakovost ali pogoje 
glede varstva zdravja ljudi, živali ali rastlin, dobrega počutja živali ali zaščite okolja in je 
pomembna za pospeševanje proizvodnje višje ali posebne kakovosti, ki je tržno zanimiva in 
prepoznavna za potrošnika: 
 
Sheme kakovosti so: 
Ekološki, integrirani, višja kakovost, dobrote iz naših kmetij, zajamčena tradicionalna 
posebnost, označba porekla, izbrana kakovost, geografska označba. 
 
Ponudnik, ki ponuja ekološka živila oz. živila iz drugih shem kakovosti predloži veljavne 
certifikate, ki dokazujejo ekološko oz. višjo kvaliteto ponujenih živil. Na kopijo certifikata 
zapiše zaporedne številke živil iz ponudbenega predračuna, na katere se certifikat nanaša. 
V primeru, da je ponudnik le distributer in ne proizvajalec ponujenih ekoloških živil, predloži 
veljavni certifikat dobavitelja za distribucijo ekoloških živil, ki se glasi na njegovo ime. 
 
Živila, ki imajo enega od znakov kakovosti moraj biti pakirana tako, da je iz embalaže ali 
deklaracije razvidno, da ima živilo znak kakovosti. Znak kakovosti in številka certifikata sta 
lahko označeni tudi na dobavnici. 
 
Dobavljena ekološka živila bodo morala biti pakirana tako, da bo iz deklaracije razvidno ime 
in koda nadzorne organizacije. Dobavitelj nepakiranih ekoloških živil bo moral ob vsakokratni 
dostavi na dobavnici navesti številko certifikata, s katerim bo dokazoval, da je dobavljeno 
živilo ekološke pridelave ter na zahtevo naročnika certifikat tudi priložiti. 
 
NAVEDBA BLAGOVNE ZNAMKE 
 
V predračunih, kjer je naveden zahtevan standard kvalitete (enakovreden kot ''naveden 
standard'') mora ponudnik napisati blagovno znamko (oz. trgovsko znamko) ponujenega 
artikla. Navedba naročniku omogoča presojanje, ali je ponudnik ponudil živilo ustrezne 
kvalitete. 
 
Ponudniki lahko ponudijo enakovredna živila drugega proizvajalca ali drugo blagovno 
znamko, vendar pa morajo živila po kvaliteti, lastnostih, uporabi in glede na cenovni razred 
živila v celoti ustrezati razpisanim živilom. Navedba »enakovredno kot« se uporablja skladno 
s 23. členom Direktive 2004/18/EC. 
 
Izpolnjevanje zahtevanih pogojev bo preverila komisija. V primeru dvoma o kvaliteti 
ponujenega blaga lahko naročnik od ponudnika zahteva predložitev vzorcev ponujenega 
blaga in se na osnovi tega odloči o priznanju sposobnosti ponudniku. V kolikor kvaliteta 
blaga ne bo ustrezala zahtevanim pogojem kvalitete blaga, bo naročnik ponudbo izločil iz 
ocenjevanja. 
 
EMBALAŽA 
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Ponudniki bodo morali dostavljati blago v svoji transportni embalaži (različne PVC posode…), 
ki jo morajo najkasneje ob naslednji dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika. V 
primeru, da dobavitelj ne odpelje embalaže, lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira 
odvoz embalaže. Dobavitelj je dolžan redno brezplačno odvažati vso povratno in nepovratno 
embalažo. 
 
PONUDBENE CENE 
 
Ponudbene cene morajo biti podane glede na zahtevano enoto mere, ki je opredeljena s 
kilogramom, litrom, kosom ipd. 
 

4. Ponudbena cena 
 

Ponudnik mora navesti končno ceno evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, DDV) popuste in rabate, dostava FCO skladišče naročnika razloženo. 
 
Ponudnik cene navede v ponudbenem predračunu (od OBR 5/I do OBR 5/XX). 
 
Ponudnik predračun izpolni v priloženi Excelovi datoteki. Izpolni polja, ki so v ponudbenih 
predračunih obarvana rumeno, vključno s ponudbeno ceno. Ostalih podatkov ne sme 
spreminjati.  
 
Ponudnik predračun predloži v .pdf obliki in v excel obliki. Cene in skupen znesek pri obeh 
oblikah morata biti enaka. V kolikor temu ni tako, se kot veljavne upoštevajo cene na .pdf 
dokumentu. 
 
V predračunih iz razpisne dokumentacije je podatke mogoče vnašati samo v rumeno 
obarvana polja, ostala polja so zaklenjena. Spremembe ali posegi v zaklenjena polja niso 
dovoljeni. Ponudnik, ki bo na kakršenkoli način spreminjal zaklenjena polja, bo izločen iz 
postopka. Prav tako ni dovoljeno spreminjati oblike zapisa v rumeno obarvanih poljih 
(spreminjati število decimalnih mest…). 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
Ponujene cene morajo veljati do dvanajst mesecev od začetka izvajanja javnega naročila za 
vse artikle. V primeru več ponudnikov pri posameznem sklopu, bo naročnik izvajale 
preverjanje konkurence po šestmesečnem obdobju. Izjema je sklop sadje in zelenjava. 
 
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je 
določen v vzorcu okvirnega sporazuma (OBR-4). 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena 
ponudbenega predračuna, pod pogojem, da so pri posameznem sklopu izpolnjene vse 
zahteve iz razpisne dokumentacije. 
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Če so v ponudbi navedene neobičajno nizke cene izdelkov (86. člen ZJN-3), ki so predmet 
javnega naročila, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno obrazložitev vseh 
postavk za katere so ocenjuje, da ne odražajo dejanskega stanja na trgu (ceniki, deklaracije, 
izvor dobav ipd.), ki jih mora ponudnik vrednostno utemeljiti. 
 

5. Sklenitev okvirnega sporazuma 
 
Naročnik bo izbral najugodnejše ponudnike glede na uspešnost v okviru razpisanega merila 
po vrstnem redu na podlagi ponudbenega predračuna, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum 
v primeru: 
- enega ponudnika za obdobje enega leta,  
- dveh ali več ponudnikov za obdobje enega leta s ponovnim odpiranjem konkurence po 

preteku šestih mesecev, med sklenitelji okvirnega sporazuma. Naročilo za šest mesecev 
bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo najugodnejši za posamezen 
razpisan sklop blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma. 

 
Okvirni sporazumi se sklepajo za obdobje enega leta, od 01.03.2019 do 29.02.2020. 

 
Izjema: 
Izjema velja za razpisan sklop SADJE IN ZELENJAVA, kjer je predračun sestavljen iz 
predvidenih potrebnih mesečnih količin blaga, za obdobje od marca 2019 do vključno 
februarja 2020 (12 delov predračuna na posameznih listih v ponudbenem predračunu). 
Skupne ponujene vrednosti za posamezne mesece se seštevajo na glavnem listu – Letni zbir. 
Vrednost ponudbe z DDV predstavlja skupna vsota na glavnem listu – Letni zbir. Ponudnik 
mora ponudbene cene vpisati v vse mesečne liste. Cene so ponujene ločeno po mesecih oz. 
za vsak mesec in so za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma fiksne. 
 
V primeru več podpisnikov okvirnega sporazuma bo naročnik naročilo za posamezni mesec 
oddal tistemu dobavitelju – podpisniku okvirnega sporazuma, ki bo v ponudbenem 
predračunu za ta posamezni mesec oddal najnižjo ponudbo. 
 
Cene po ponudbenem predračunu so veljavne dokler dobavitelj naročnika pisno ne obvesti o 
spremembi cen in naročnik predloga ne potrdi. 
 

6. Finančna zavarovanja 
 

1. Ponudnik, s katerim bo sklenjen okvirni sporazumi, mora za zavarovanje dobre 
izvedbe pogodbenih obveznosti, v desetih dneh po podpisu okvirnega sporazuma, 
predložili podpisano in žigosano menico z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev 
in unovčenje v višini 10% vrednosti z DDV iz okvirnega sporazuma. 

 
Naročnik menico unovčil: 
- če dobavitelj ne dobavi blaga določenega dne, ob določeni uri in kljub pisnem 

opozorilu ne upošteva opozoril naročnika, 
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- če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo 
naročnika ne zamenja, 

- če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrst in kakovosti, 
- če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga, 
- če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma, 
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine dobav. 

 
7. Reklamacije 

 
Naročnik bo v primeru, če izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval zahtev iz pogodbe, če ne bo 
dobavljal izdelkov enake kvalitete kot so bili ponujeni in naročeni, uveljavljal reklamacijo. 
Reklamacije zaradi kakovostnih napak ali količinskih primanjkljajev blaga bo naročnik 
izbranemu dobavitelju sporočil takoj po prevzemu oziroma najkasneje v roku 3 dni od 
prejema blaga. Rok za rešitev reklamacij ne sme biti daljši od 2 dni od dneva prejema pisnega 
obvestila o reklamaciji. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo upošteval upravičenih 
reklamacij, ima naročnik pravico, da od pogodbe odstopi. 
 

8. Lokacije in pogoji dobave 
 
Ponudnik bo moral blago, skladno z oddanim elektronskim naročilom, dostavljati na tri 
naslove naročnika in sicer: 

1. Dom upokojencev Podbrdo, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo, 
2. Dom upokojencev Petrovo Brdo, Petrovo Brdo 7, 5243 Podbrdo, 
3. Dom upokojencev Tolmin, Gregorčičeva 32, 5220 Tolmin. 

 
Dostave blaga iz sklopov Kruh in pekovski izdelki ter Slaščičarski izdelki se morajo vršiti v 
terminu 06:00 do 07:00 ure zjutraj. Dostave blaga iz preostalih sklopov se morajo vršiti v 
terminu 06:00 do 11:00 ure dopoldne. 

 
Izvajalec izvrši dobavo do lokacije naročnika. V nasprotnem primeru se dobava ne bo štela za 
izvršeno. Dobavitelj odgovarja za kvaliteto dobavljenega blaga. 
 
Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga, ki so navedeni na predračunu. Naročnik bo vse 
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v 
ponudben predračun niso dovoljeni. 
 
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih ali znižanih cenah, ki so 
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu 
ponuditi blago po teh cenah. 
 
Naročnik lahko kupuje tudi tiste artikle, ki niso na ponudbenem predračunu, če jih bo 
potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki go bo ponudnik posredoval ob 
podpisu okvirnega sporazuma ali naknadno. 
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Ponudba mora biti veljavna do dneva sklenitve okvirnih sporazumov oziroma najmanj do 
15.04.2019. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsako spreminjanje popisa bo 
naročnik smatral za variantno ponudbo, zato bo taka ponudba izločena. 
 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za 
vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte 
skupaj. 
 
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 je odgovorna za oddajo ponudbe. 
 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 
ponudnik 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 ali izvajati postopkov, ki bi 
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 

9. Pouk o pravnem varstvu 
 
Zahtevek za revizijo lahko na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11, 63/13, 90/14, 95/14, 96/15, 80/16 in 60/17; v 
nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki 
izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Vloži jo lahko 
tudi zagovornik javnega interesa. 
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V skladu z ZPVPJN se zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega 
naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali 
ZPVPJN ne določa drugače. 
 
Če se zahtevek za revizijo nanaša na objavo obvestila o oddaji, povabilo k oddaji ponudbe ali 
razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka vplačati 
takso v višini 4.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 
16110-7111290XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem 
informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa 
pomenita oznako leta). 
 
 

       Predstojnik naročnika 
           Direktorica 
     Ines Krajnik, univ. dipl. soc. del. 
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OBR-3 
  
Ponudnik: ________________________ 
 
 
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 
                   PODBRDO 33 
                   5243 PODBRDO 

 
PONUDBA 

 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. JN____________ z 
dne ______________ se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 

Podatki o gospodarskem subjektu: 
 

Firma oziroma ime: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika          
                                                                                                                                             



 

 
Dom upokojencev Podbrdo 

 

20 Razpisna dokumentacija: PREHRAMBNO BLAGO 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

OBR-4 

 
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO  
                   POBDRDO 33 
                   5243 PODBRDO 
ki ga zastopa : Direktorica Ines Krajnik, univ. dipl. soc. del. 

 
identifikacijska številka za DDV: SI 90097114 
 
in 
 
Stranka okvirnega sporazuma: 
 
_____________________________ 
_____________________________ 
_____________________________ 
 
ki ga zastopa: ____________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: SI _______________ 
 
sta sklenili naslednji 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 

I. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

1. člen 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40. 
členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS št. 91/15, 14/18 ), objavljeno na 
Portalu javnih naročil z dne ___________, pod št. objave JN_________________ z namenom 
sklenitve okvirnega sporazuma za »dobavo prehrambnega blaga, sklop 
________________________________________«. 
 
Dobava zajema vse tri enote zavoda: Petrovo Brdo, Podbrdo in Tolmin. 
Odzivni čas za dostavo živil sta dva delovna dneva od oddaje naročila (v kolikor ni med 
naročnikom in dobaviteljem drugače domenjeno). Izjema Kruh in pekovsko pecivo, dobava 
vsak dan, razen nedelje. 
 
Okvirni sporazum se sklene v primeru: 
- enega ponudnika za obdobje enega leta, in sicer od 01.03.2019 do 29.02.2020; 
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- dveh ali več ponudnikov za obdobje enega leta, in sicer od 01.03.2019 do 29.02.2020, s 
ponovnim odpiranjem konkurence po preteku šestih mesecev, med sklenitelji okvirnega 
sporazuma1.  

2. člen 
S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih 
pogojih izvajanja javnega naročila. 
 
Sestavni dela sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 
dokumentacijo strank okvirnega sporazuma. 
 

3. člen 
Naročnik bo med strankami po preteku šestih mesecev izvedel konkurenco na ta način, da jih 
bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je sklenjen ta sporazum.2 
 
Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo 
na seznamu, v 7 dneh po povabilu k oddaji ponudbe-predračuna. 
 
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 7 dneh, obvestil o izidu postopka in izbiri. 
Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.  
 
Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil 
nižje cene po ponudbenem predračunu iz tekočega obdobja. 
 
Izjema: 
Izjema velja za razpisan sklop SADJE IN ZELENJAVA. Naročnik bo naročilo za posamezen 
mesec oddal tistemu dobavitelju – podpisniku okvirnega sporazuma, ki bo v ponudbenem 
predračunu za ta mesec oddal najnižjo ponudbo. 
 

4. člen 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 
more vnaprej določiti. 

5. člen 
Kvaliteta in neoporečnost proizvodov morata odgovarjati veljavnim predpisom, standardom 
in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka. S tem okvirnim sporazumom se stranki 
dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Sestavni del tega okvirnega 
sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbena dokumentacija 
dobavitelja. 
 

II. CENA BLAGA IN VREDNOST POGODBE 
6. člen 

                                                           
1 Izjema sklop Sadje in zelenjava. 
2 Velja v primeru več podpisnikov okvirnega sporazuma za posamezen sklop. 
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Dobavitelj bo v skladu s tem okvirnim sporazumom naročniku dobavljal blago po predračunu 
št. __________________ . 

 

Ponudbena vrednost naročila znaša ______________________ € (z DDV). 
 

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni 
davčna stopnja za vrste blaga iz ponudbenega predračuna v času obdobja v katerem 
dobavitelj dobavlja naročniku blago, je dobavitelj dolžan svoje cene korigirati v višini nastale 
davčne spremembe. 

 
Dobavitelj bo najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe dostavil finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo posla v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV v obliki menice in menične 
izjave. 

7. člen 

Količine blaga, ki jih bo naročnik naročal so okvirne in naročnik se ne zavezuje, da bo naročil 
celotno količino blaga po predračunu. Naročnik bo pri prodajalcu naročal tiste količine in 
vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju potreboval. 

 

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v 6. členu opredeljene 
predvidene vrednosti nabavljenega blaga. 

 

Naročnik lahko kupuje tudi artikle, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu, pa jih bo 
potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo predložil izbrani ponudnik.  
 

8. člen 
Cene, ki jih nudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna, so fiksne za obdobje dvanajstih (12) 
mesecev po sklenitvi okvirnega sporazuma.3 
 
Cene veljajo fco skladišče naročnika razloženo.  
 
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma po cenah, ki so 
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu 
ponuditi blago po teh cenah. 
 

III. NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA 
9.  člen 

Naročnik naroča blago elektronsko. Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavil blago v 
roku dveh dni po prejemu naročila. Naročnik bo naročila potrdil s pisno ali elektronsko 
naročilnico. 

10. člen 

                                                           
3 V primeru enega dobavitelja za posamezen sklop. V primeru dveh ali več dobaviteljev so cene fiksne za 
obdobje 6 mesecev po podpisu okvirnega sporazuma, nato sledi preverjanje cen. Izjema sklop Sadje in zelenjava. 
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Dostave blaga pri sklopu Kruh in pekovski izdelki ter pri sklopu Slaščičarski izdelki se vršijo v 
terminu od 06:00 do 07:00 ure zjutraj. Dostave blaga iz preostalih sklopov se vršijo v terminu 
od 06:00 do 11:00 ure dopoldne. 
 

Kakovost proizvodov mora ustrezati veljavnim predpisom,  standardom in deklaracijam, ki so 
označena na embalaži izdelka oz. spremljajočih dokumentih ter zahtevam, ki so bile 
opredeljene v razpisni dokumentaciji. 
 
Živila, ki imajo enega od znakov kakovosti moraj biti pakirana tako, da je iz embalaže ali 
deklaracije razvidno, da ima živilo znak kakovosti. Znak kakovosti in številka certifikata sta 
lahko označeni tudi na dobavnici. 
 
Dobavljena ekološka živila morajo biti pakirana tako, da je iz deklaracije razvidno ime in koda 
nadzorne organizacije. Dobavitelj nepakiranih ekoloških živil mora ob vsakokratni dostavi na 
dobavnici navesti številko certifikata, s katerim dokazuje, da je dobavljeno živilo ekološke 
pridelave ter na zahtevo naročnika certifikat tudi priložiti. 
 
Brez soglasja naročnika, dobavitelj ne sme dobaviti nadomestne vrste blaga. Ne glede na 
spremembo pa velja za obračun cena iz osnovne ponudbe. 
 
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, ga takoj zavrne, svojo zavrnitev 
pismeno utemelji in zahteva, da mu dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga 
ne zamenja, se smatra, da je s tem težje kršil pogodbena določila. Naročnik lahko v primeru, 
če dobavitelj blaga ne zamenja, na stroške dobavitelja zahteva ustrezen pregled blaga pri 
inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti.  
 
Naročnik si pridružuje pravico, da blaga tudi, če ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, ne 
kupi v kolikor blago naročniku ne ustreza. 
 
Če dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenega blaga v dogovorjenem roku, ima naročnik 
pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja, naroči blago pri drugem 
dobavitelju. 

11. člen 

Dobavitelj izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov - da zagotavlja 
lastno ali zunanjo kontrolo kakovosti blaga, ki mora zadostiti ustreznim predpisom ter 
omogočiti naročniku dosledno uveljavitev zakonskih zahtev in notranje kontrole v vseh 
procesih in fazah uporabe nabavljena blaga. 

 
12. člen 



 

 
Dom upokojencev Podbrdo 

 

24 Razpisna dokumentacija: PREHRAMBNO BLAGO 

 

V primeru, da uporabniki katero od ponujenih živil iz ponudnikovega predračuna zavračajo, 
četudi ustrezajo naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, lahko naročnik pri 
dobavitelju preveri možnost zamenjave tega izdelka z istovrstnim drugim, pri čemer cena na 
enoto mere zamenjanega živila ne sme presegati tiste, ki je določena za prvotno živilo v 
ponudbenem predračunu. Če mu ponudnik tega izdelka pod navedenimi pogoji ne more 
zagotoviti, lahko naročnik, brez kakršnekoli odgovornosti do dobavitelja, kupuje pri 
naslednjem najugodnejšem dobavitelju s katerim ima naročnik sklenjen okvirni sporazum za 
istovrstno blago, če tega ni, pa tako živilo poišče na trgu. Naročnik mora pred zamenjavo 
živila o objektivnih razlogih ponudnika seznaniti z zapisnikom, ki ga je potrdila strokovna 
komisija naročnika, ki je zadolžena za prehrano. 
 

13. člen 
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik začasno 
kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila najnižje cene po 
ponudbenem predračunu. Naročnik bo ponovno zahteval od vseh strank okvirnega 
sporazuma, da predložijo predračune in opravil izbiro dobavitelja. 
 

14. člen 
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 cen. 
 

IV. PREVZEM BLAGA 
15. člen 

Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se 
opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih.  
 
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.  
 
Rok za rešitev reklamacij ne sme biti daljši od 2 dni od dneva prejema pisnega obvestila o 
reklamaciji. 
 
Stroške reklamacije krije dobavitelj. 
 
Dobavitelj je prav tako dolžan redno in brezplačno odvažati vso transportno embalažo. 
 

V. PLAČILNI POGOJI 
16. člen 

Dobavitelj bo naročniku za dobavljeno blago izstavil posamezen račun za vsako naročilo ali 
en račun za vse dobave v enem mesecu skupaj. Naročnik se obveže dobavljeno blago plačati 
v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun prodajalca št. 
___________________________, pri banki _______________________________.  
 
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad prevzemom 
dobavljenega blaga s strani naročnika in so podlaga za izstavitev računa.  
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17. člen 

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

Če pride do pisne reklamacije blaga s strani naročnika, se plačilo zadrži do odprave le-te. 

 
18. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev tega 
okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 

VI. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

19. člen 

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s 
priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma: 

• če mu dobavitelj v času trajanja sporazuma trikrat dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni 
vrsti, kakovosti in higienski neoporečnosti in ga na zahtevo naročnika ne zamenja, 

• če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, pakiranja in količine 
naročenega blaga,  

• če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede cene blaga, rokov dobav in mesta dostave, 

• če dobavitelj samovoljno poveča ceno blaga, ki so predmet okvirnega sporazuma. 
 
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih določil s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 
dobavljenega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe. 
 

20. člen 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega okvirnega sporazuma sporočal 
ponudniku v pisni obliki. Če ponudnik pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih 
pripomb naročnika, lahko naročnik takoj odstopi od pogodbe. 
 

VII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
21. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije 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 
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organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

VIII. SOCIALNA KLAVZULA 
22. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 

IX. REŠEVANJE SPOROV 
23. člen 

Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti 
sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Tolminu. 
 

X. KONČNE DOLOČBE 
24. člen 

Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, 
naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo. 

 
25. člen 

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika: Tanja Mavri, tel.: 05 3801 853, e-mail: 
tanja.mavri@dompodbrdo.si. 

 

Zastopnik dobavitelja: ________________________, tel.:___________________________, 
e-mail: ___________________________. 

 
26. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta dobavitelj in 
naročnik po dva izvoda. 

 

Podbrdo, ____________      V ______________, dne________ 

Številka:       Številka: 

 

Naročnik:  Dobavitelj: 

Dom upokojencev Podbrdo _________________________
  

Direktorica _________________________ 

Ines Krajnik, univ.dipl.soc.del.  

mailto:tanja.mavri@dompodbrdo.si
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OBR-6 
 

Ponudnik: ________________________ 
 
 
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 
                  PODBRDO 33 
                  5243 PODBRDO 
 

PONUDBA – REKAPITULACIJA št._____________________ 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu JN, dne _____________, pod številko 
objave _____________, predmet »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«, se prijavljamo 
na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za 
izdelavo ponudbe. 
 
 

 
Naziv sklopa 

Končna ponudbena 
vrednost sklopa v EUR 
brez DDV 

Končna ponudbena 
vrednost sklopa v EUR z 
DDV  

 

SKLOP 01 
Mlečni izdelki – shema kakovosti 

  

SKLOP 02 
Mleko – shema kakovosti 

  

SKLOP 03 
Kruh in pekovski izdelki 

  

SKLOP 04 
Slaščičarski izdelki 

  

SKLOP 05 
Testenine in mlevski izdelki 

  

SKLOP 06 
Zamrznjeni izdelki 

  

SKLOP 07 
Zamrznjeni izdelki iz testa I 

  

SKLOP 08 
Zamrznjeni izdelki iz testa II 

  

SKLOP 09 
Jajca 

  

SKLOP 10 
Jajca iz ekološke pridelave 
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SKLOP 11 
Sadje in zelenjava 

  

SKLOP 12  
Sadje in zelenjava iz eko. pridelave 

  

SKLOP 13 
Sladki program in napitki 

  

SKLOP 14 - Vloženo sadje in 
zelenjava, marmelade, med 

  

SKLOP 15 
Paštete, ribe in siri 

  

SKLOP 16 
Sadni sokovi in pijače 

  

SKLOP 17 
Razni prehrambni artikli 

  

SKLOP 18 
Razni mesni izdelki 

  

SKLOP 19  
Sveže meso in drobovina 

  

SKLOP 20 
Sveže piščančje meso –shema kakov. 

  

 
Ponudnik vnese vrednosti pri sklopih, pri katerih je oddal svoj o ponudbo v excel in .pdf 
obliki. Naročnik bo upošteval ponudbe samo pri tistih sklopih, kjer bo ponudba oddana 
tako v excel kot v .pdf obliki ter bo ponudbena vrednost sklopa vpisana v ta obrazec. 
 
Pri sklopih, kjer ponudnik svoje ponudbe ni oddal, se okenca na tem obrazcu prečrta. 
 
 
 
Datum:______________        Žig in podpis ponudnika 
 

 
 
 
 
 
 

 

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Doma 
upokojencev Podbrdo »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. 
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OBR-7 
 

Ponudnik: ________________________ 
 
 
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO 
                  PODBRDO 33 
                  5243 PODBRDO 
 

KROVNA IZJAVA 

Potrjujemo, da: 
- smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za ta javni razpis in splošnimi pogoji 

okvirnega sporazuma ter z njimi v celoti soglašamo in potrjujemo, da smo seznanjeni z 
navodili za izdelavo ponudbe, z njimi soglašamo in bomo ponudbo pripravili in predložili 
skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenih navodilih, 

- razpolagamo z ustreznimi kadri za kakovostno realizacijo predmeta javnega naročila. 
 
Izjavljamo, da: 
- smo bili dolžni in smo spremljali ter pri pripravi ponudbe upoštevali vprašanja in 

odgovore, obvestila in sporočila, obvestila in sporočila vezana na predmetno javno 
naročilo, 

- nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo,  
- vsi dokumenti, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom, 
- nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet 

je javno naročilo po tem javnem razpisu, 
- nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila, 
- proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz 

dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila, 
- smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z določanjem poslovnih 

skrivnost. 
 

 
 
 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Doma 
upokojencev Podbrdo »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. 
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Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PODBRDO      OBR-8 

 
                  PODBRDO 33 
                  5243 PODBRDO 
 

 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA  
(za neposredna plačila) 

 
 

 
Naziv podizvajalca: __________________________  
 
   
Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________ 
 
       __________________________ 
 
 
 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo zahtevamo, da bo 
naročnik (Dom upokojencev Podbrdo) za javno naročilo, katerega predmet je 
''Sukcesivna dobava prehrambnega blaga'', namesto ponudnika 
______________________________ (v nadaljevanju: ponudnik) poravnaval naše 
terjatve do ponudnika neposredno nam. 
 

 
 
 
 

 

 

Kraj: _______________ 

       Podpisnik:  

             

            __________________________ 

Datum: ______________ Žig  

 

________________________ 

podpis 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis Doma 
upokojencev Podbrdo »Sukcesivna dobava prehrambnega blaga«. 


