
 

April 2015 

 

 
 
 
 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 

1410 Zagorje ob Savi 
 
 
 

I. SPREMEMBA 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO 
JAVNEGA NAROČILA DOBAVE BLAGA PO 

ODPRTEM POSTOPKU 
 
 
 

Predmet javnega naročila: 
Konvencionalna in ekološka živila  

za obdobje od 1. 7 .2015 do 30.06. 2019 
 

 

Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako JN 2054/2015 z 

dne 01.04.2015 in v Dodatku k Ur.listu EU št. 2015/S 066-115536 z dne 03.04.2015  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Razpisna dokumentacija 

 

1 

 
 
 

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo za zgoraj navedeno javno naročilo, kot sledi v 
nadaljevanju. Sprememba razpisne dokumentacije se objavi na Portalu javnih naročil in v 
Dodatku k Ur.listu EU in je dostopna na spletni strani naročnika http://www.os-iskvarce.si .  
Zaradi preglednosti bo naročnik na svoji spletni strani objavil tudi čistopis razpisne 
dokumentacije z vključenimi spremembami. Zaradi sprememb razpisne dokumentacije se 
spremeni tudi rok za oddajo ponudb in odpiranje ponudb. 
 

 
Spremembe so v naslednjem: 

 
 

I. Spremeni se OBR-1 Povabilo k oddaji ponudbe tako, da se pravilno glasi: 
 

» OBR-1 

 
Naročnik 
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 
1410 Zagorje ob Savi 
 
                                                                                                                                                      
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Na Portalu javnih naročil je bil dne 1.4.2015 pod št. objave JN 2054/2015 in v Dodatku k Uradnemu listu 

Evropske Unije št. št. 2015/S 066-115536 z dne 03.04.2015 objavljeno obvestilo o javnem naročilu za 

sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma 

za obdobje štirih let od 1.7.2015 do 30.06.2019. 

 
Rok in način oddaje ponudbe: 
Ponudbo se predloži v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprt tako kot je bil predan. Ovojnica mora biti naslovljena in opremljena skladno s predlogo 
(etiketo) iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v objavi o 
javnem naročilu, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in 
točen čas prevzema ponudbe. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene v roku, navedenem v 
objavi o javnem naročilu, in bodo pravilno označene. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se 
neodprte vrnejo pošiljatelju. 
 
Ponudbe morajo biti predložene (ne glede na vrsto prenosa) naročniku, do dne 18.05.2015 najkasneje 
do 10:00 ure (prejemna teorija).   
 
Ponudnik lahko do izteka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni. 
 
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, s tem da se na etiketi v 
spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«.  
 
Ponudbe ni mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti po poteku roka za oddajo ponudb, razen v primeru 
formalno nepopolne ponudbe, kot je to določeno v 6.členu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka 
sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na način, kot je bil 
objavljen razpis. 

http://www.os-iskvarce.si/


Razpisna dokumentacija 

 

2 

 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 (šest) dni pred rokom, 
določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za 
predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bil objavljen razpis. S premaknitvijo 
roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki 
posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb. 
 

 
Odpiranje ponudb: 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 18.05.2015 ob 14:00 uri na sedežu naročnika. 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji 
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem. 
 
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ponudnika in 
ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih predstavnikov 
ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki 
ponudnikov in člani strokovne komisije. 
Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh po 
odpiranju oz. se zapisnik preda takoj po končanju odpiranja ponudb prisotnim predstavnikom ponudnikov. 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Nada Brezovar, telefon: 03/ 56 69 901, fax št. 03 56 69 910, e-
mail: kuhinja.iskvarce@guest.arnes.si 
 
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo 
ponudbo pričakujemo v roku, določenem v objavi razpisa in tem povabilu. 
 

                                                                                 Ravnateljica:     

                                                                                         ALENKA AŠIČ  » 

 

 

II. V dokumentu Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe OBR-2, se spremenijo 

naslednje določbe: 

 

II.1. Spremeni se 1.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi:  
 

»1.člen 
 

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 
317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 
19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - odl. US, 90/2012 
- ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014, 32/2014 - 
ZPDZC-1, 90/2014 - ZDU-1), je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za 
oddajo javnega naročila dobave blaga: 
Konvencionalna in ekološka živila za obdobje od 1. 7 .2015 do 30.06. 2019. 
 
Navedeno naročilo se oddaja po sklopih, ponudbo je možno predložiti za eden ali več sklopov ali 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 posameznega sklopa blaga (100% pokritost).  
Ponudniki torej ne morejo ponuditi samo posameznih živil oziroma artiklov iz posameznih sklopov. V 
primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu, bo ponudba izločena 
iz nadaljnjega postopka.  
Naročnik kot edino izjemo od navedenega pravila določa ponudnike s statusom kmeta, za katere 
naročnik dopušča, da podajo ponudbo samo za posamezne artikle, ki jih sami pridelujejo v okviru svoje 
dejavnosti. S takim ponudnikom bo sklenjen poseben okvirni sporazum samo za dobavo artiklov, za 
katere bodo dali ponudbo po posameznih sklopih. Taki morebitni okvirni sporazumi bodo sklenjeni 
dodatno poleg okvirnih sporazumov s ponudniki, ki bodo za tak sklop podali ponudbo z vsemi razpisanimi 

mailto:kuhinja.iskvarce@guest.arnes.si
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artikli. Za posamezen artikel bo sklenjen dodaten okvirni sporazum z največ dvema ponudnikoma s 
statusom kmeta. V tem primeru bo naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije izbral 
najugodnejšo ponudbo za celoten posamezen sklop, poleg tega pa bo lahko posamezni artikel iz takega 
sklopa nabavljal neposredno na podlagi okvirnega sporazuma pri ponudniku s statusom kmeta, če bo 
zanj predložil ponudbo. 

 
Podlaga za pripravo ponudbenega predračuna so popisi živil -obrazci predračunov  po posameznih 
sklopih. Količine so okvirne in predstavljajo predviden obseg za eno leto. Okvirne količine za posamezno 
živilo so navedene v obrazcu predračuna in so ocenjene glede na trenutne potrebe naročnika. Naročnik 
si pridržuje pravico do spremembe količine posameznega živila kadarkoli tekom izvajana naročila in tudi 
do spremembe posameznih vrst živil. Vsaka sprememba bo odvisna predvsem od števila otrok v šoli, 
števila zaposlenih, števila in vrste pripravljenih obrokov, kot tudi od ponudbe živil na trgu v času izvajanja 
naročila in finančnih zmožnosti naročnika. 
 
Obrazci predračunov po posameznih sklopih so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora 
predložiti izpolnjene in podpisane predračune v pisni obliki in obvezno tudi v e-obliki v excelovih 
tabelah na ustreznem mediju (CD ali ključ USB).  
Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v obrazcih predračuna pri opisu nekaterih 
artiklov navedena blagovna znamka ali proizvajalec. Ponudniki lahko ponudijo enakovredne artikle 
drugega proizvajalca ali drugo blagovno znamko, vendar pa morajo po kvaliteti, lastnostih, uporabi in 
glede na cenovni razred v celoti ustrezati razpisanim artiklom. Navedba »in enakovredno« se uporablja 
skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno 
znamko, tip ali posebno poreklo dovoljeno, kadar ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati 
predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednosti nekaterim podjetjem  ali proizvodom. 
 
Razpisna dokumentacije  je potencialnim ponudnikom na voljo na spletnih straneh naročnika :  
http://www.os-iskvarce.si .  
 
Variantne ponudbe štejejo kot neprimerne in bodo kot take izločene iz postopka pregleda in ocenjevanja 
ponudb. 
 
Orientacijska vrednost naročila ni predmet javne objave. 

 
Javno naročilo je razdeljeno v sledeče sklope oziroma skupine: 
 
1. Sklop:  MESO IN MESNI IZDELKI  
2. Sklop:  PIŠČANČJE IN PURANJE MESO TER IZDELKI  
3. Sklop:  MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  
4. Sklop:  KRUH, PEKOVSKO IN SLAŠČIČARSKO PECIVO  
5. Sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI  
6. Sklop: KONZERVIRANI IZDELKI IN OSTALO PREHRAMBENO BLAGO  
7. Sklop:  SADJE IN ZELENJAVA  
8. Sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA  
9. Sklop: RIBE 
10. Sklop: JAJCA 
11.Sklop: SOKOVI  
12. Sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA  
13. Sklop: DIETE  
14. Sklop: OSTALO BLAGO IN ČISTILA  
15. Sklop: EKOLOŠKO SADJE IN ZELENJAVA  
 
                                                                                                    

Naročnik izrecno poudarja, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil -HACCP sistem 
in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in prehrambnih izdelkov v vseh fazah proizvodnje in prometa. 
Dobava živil je sukcesivna v skladu z naročili naročnika. 
Zahteve naročnika glede živil so razvidne iz priloge I teh Navodil. Priloga I je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prilogo I mora ponudnik potrditi s svojim podpisom in jo priložiti k ponudbi.« 
  

 

 

 

http://www.os-iskvarce.si/
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II.2. Spremeni se 3.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi:  
 

»3.člen 
 

Naročnik bo z izbranim/i dobaviteljem/ji  sklenil okvirni/e sporazum/e po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji javnega naročila. 
Naročnik bo za vsak posamezni sklop blaga sklenil okvirni sporazum s petimi ponudniki, ki so podali 
popolno ponudbo in sicer po vrstnem redu glede na uspešnost v okviru razpisanega merila najnižje cene 
ponudbenega predračuna za celoten sklop blaga.  
Zgolj zaradi zagotavljanja pestrosti jedilnikov bo naročnik izjemoma v primeru večjega števila ponudnikov, 
okvirni sporazum sklenil z večjim številom ponudnikov. 
Če za posamezni sklop ne bo vsaj 5 ponudnikov, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, 
ki so oddali popolno ponudbo. Prav tako izjemoma bo naročnik v posameznem sklopu za razpisano 
obdobje izbral ponudbo samo enega ponudnika in z njim sklenil okvirni sporazum, če bo za posamezni 
sklop prejel samo eno popolno ponudbo.«    
 

II.3. Spremeni se 4.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi:  
 

»4.člen 
 

Okvirni sporazum bo za posamezni sklop blaga sklenjen za obdobje štirih let od 01.07.2015 do 
30.06.2019 . 
Naročnik bo naročal blago iz okvirnega sporazuma pri ponudniku, ki bo nudil najugodnejšo-najcenejšo 
ponudbo za celoten sklop blaga. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročal 
količinsko celoten asortiman blaga opredeljen v predračunih. Če najugodnejši - najcenejši sklenitelj 
okvirnega sporazuma za sklop v trenutku naročila ne bo imel na razpolago izdelkov-artiklov, ki jih 
naročnik potrebuje, bo te artikle naročil pri drugem najugodnejšem sklenitelju okvirnega  sporazuma za 
sklop, če tudi ta ne bo imel pa pri tretjem in tako naprej. Enako velja v primeru, če bi najugodnejši - 
najcenejši sklenitelj okvirnega sporazuma za sklop iz kakršnihkoli razlogov prenehal izvajati določila iz 
tega sporazuma. 
Naročnik si izrecno pridržuje tudi pravico, da bo posamezno blago nabavljal tudi pri drugem 
najugodnejšem, oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem sklenitelju okvirnega sporazuma za 
posamezen sklop v primeru, da naročnik ugotovi, da njegovi uporabniki v večjih količinah od običajnih 
zavračajo artikle posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih znamk ali dobaviteljev, ki jih je 
ponudnik ponudil v svoji ponudbi, ali ti zaradi kašnih drugih razlogov ne ustrezajo vsem naročnikovim 
zahtevam, izbrani ponudnik, pa ne bo želel ali mogel zagotoviti ustreznega artikla druge blagovne 
znamke ali trgovskega imena, oziroma bo cena takega artikla višja od cene, ki jo je v ponudbi predložil 
drugi oziroma po vrstnem redu naslednji sklenitelj okvirnega sporazuma. Naročnik si posebej pridržuje 
tudi pravico, da posameznih artiklov ne naroča pri najugodnejšem ponudniku v sklopu, če blago 
posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih imen po okusu, vonju, videzu ali zaradi drugih razlogov 
ne ustreza v celoti naročnikovim zahtevam oziroma zahtevam njegovih uporabnikov in ti taka živila 
oziroma obroke pripravljene iz njih zavračajo v količinah večjih od običajnih. V navedenih primerih bo 
naročnik izbranega ponudnika najprej opozoril na neustreznost posameznega artikla oziroma njegovo 
zavračanje s strani uporabnikov in mu ponudil možnost, da dobavlja ustrezen artikel skladno z zahtevami 
naročnika. Če ponudnik v tem primeru ne bo izpolnil zahtev naročnika bo ta take artikle nabavljal pri 
drugem oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem ponudniku v sklopu po cenah, ki jih bodo ti 
predložili v svoji ponudbi. Prav tako si naročnik izrecno pridržuje diskrecijsko pravico naročati blago 
neposredno na podlagi okvirnega sporazuma pri drugem, tretjem oziroma naslednjem izbranem 
ponudniku po vrstnem redu ali ponudniku s statusom kmeta v vseh ostalih primerih, ki niso izrecno 
navedeni v gornjih določbah, če določeno blago potrebuje, pa mu ga izbrani dobavitelj, ki je podal 
najugodnejšo ponudbo za sklop iz kateregakoli razloga ne more dobaviti.«  
 
 

II.4. Spremeni se 10.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi: 

  
»10.člen 
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Ponudnik lahko poda ponudbo za en, več ali vse sklope in mora zagotavljati 100% pokritost vsakega 
ponujenega sklopa.« 
 

II.5. Spremeni se 12.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi: 

  
»12.člen 

 
Temeljne okoljske zahteve 
Za izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju, je 
naročnik oblikoval posamezne sklope živil oziroma v sklope vključil živila, ki morajo biti pridelana na 
ekološki način, kot ga določa Uredba Sveta (ES) št.834/2007, Uredba Komisije (ES) št.889/2008 in 
predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz.živil. Za živila, ki so pridelana v 
preusmeritvenem obdobju se šteje, da so pridelana na ekološki način. 
 
V primeru ekoloških živil naročnik opozarja, da mora biti v verigi od rejca/pridelovalca do naročnika biti 
certificirana vsa veriga.  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je za izvajanje ekološke pridelave in predelave pooblastilo tri 
organizacije za kontrolo in certificiranje in sicer: 
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor,  
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru in  
- Bureau Veritas d.o.o. . 
 
Za ekološka živila morajo torej ponudniki k ponudbi predložiti veljavne certifikate- uradne dokumente, ki 
so jih izdale zgoraj navedene pooblaščene kontrolne organizacije. Kmetijski pridelki in živila so lahko 
poleg z uradno označbo »ekološki« opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi znamkami kot npr. 
BIODAR, EKODAR…..(v Sloveniji), DEMETER, IFOAM….. (v EU). S certifikati bo  potrjena skladnost 
pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta. Certifikati ali potrdila so lahko v slovenskem 
lahko pa tudi v drugem jeziku. Če bo naročnik ob preverjanju in ocenjevanju ponudb menil, da je certifikat 
ali potrdilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno uradno prevesti, bo to zahteval od 
ponudnika. Strošek prevoda nosi ponudnik.  
 
V primeru, da je ponudnik istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, predloži certifikat za ekološka živila, 
ki glasi na proizvajalca. 
V primeru, da je ponudnik distributer oziroma trgovec se mora certifikat za ekološka živila glasiti na 
proizvajalca in certifikat za distribucijo ekoloških živil glasiti na dobavitelja.« 
 
 

II.6. Spremeni se 14.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi: 

  
»14.člen 

 
Ponudnik navede cene v pisnem ponudbenem predračunu oz.popisih živil in materiala po posameznih 
sklopih. Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto v evrih. Cene posameznih izdelkov morajo biti 
izračunane na zahtevano enoto mere, ki je v obrazcu predračuna navedena v stolpcu merska enota (kg, 
kom, l,..).  
 
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, DDV, material, takse, zavarovanje 
prevoza…), popuste in rabate. Pri oblikovanju cene morajo ponudniki upoštevati, da je vsa dobava fco 
skladišče naročnika-razloženo objekt centralne kuhinje OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi ter podružnični 
šoli Čemšenik in Podkum. Pri oblikovanju ponudbe mora ponudnik upoštevati tudi, da so navedene 
količine blaga  zgolj informativne in se nanašajo na okvirne potrebe ter se dobavljajo sukcesivno po 
naročnikovem naročilu na zahtevana odjemna mesta. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da 
bodo razpisane količine tudi dejansko realizirane. 
Navesti mora tudi skupno vrednost ponudbenega predračuna za posamezen sklop blaga, ki jo dobi tako, 
da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.  
 
Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma. 
  
Ponudniki morajo v ponudbenem predračunu za vse cene podati vrednosti višje od »0«. Če ponudbeni 
predračun za sklop, na katerega se ponudnik prijavlja ne bo vseboval cen za vse artikle ali bo za en ali 
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več artiklov vnesena cena »0«, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz obravnave. oziroma jo bo naročnik 
štel za popolno samo izjemoma skladno z določili razpisne dokumentacije.   
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena. 
Merilo najnižja cena za naročnika pomeni najnižjo končno ceno ponudbenega predračuna za posamezen 
sklop z vključenim DDV. Primerjala se bo skupna cena iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop 
med posameznimi ponudbami. Najugodnejši bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo vrednost posameznega 
sklopa blaga.« 
 
 

II.7. Spremeni se 17.člen tako, da se v spremenjenem besedilu glasi: 
 
 

»17.člen 
 

Ponudbe morajo veljati za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. 
Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje popisa bo naročnik smatral za variantno 
ponudbo, zato bo taka ponudba izločena.« 

 
 
 
 

III. V dokumentu Priloga I Zahteve naročnika glede živil se spremeni besedilo glede 
ekoloških živil tako, da se pravilno glasi: 
 
»EKOLOŠKA ŽIVILA 
Naročnik bo kot ekološko živilo priznal le živilo, za katerega bo ponudnik priložil kopijo ustreznega 
veljavnega certifikata. V primeru ekoloških živil naročnik opozarja, da mora biti v verigi od 
rejca/pridelovalca do naročnika biti certificirana vsa veriga.  
 
Naročnik bo priznal tiste certifikate, ki jih na področju RS izdaja ena izmed pooblaščenih organizacij za 
nadzor in certifikacijo ekološke oz.integrirane pridelave oz.predelave (Inštitut Kon-cert, IKC-Inštitut za 
kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru, Bureau Veritas itd..). Naročnik bo priznal tudi tiste certifikate, 
ki jih v drugih državah izdajajo pooblaščene organizacije za nadzor in certifikacijo ekološke pridelave in 
predelave. 
Vsako dostavo ekoloških in integrirano pridelanih živil bo moral spremljati veljavni certifikat (razen, če so 
živila predpakirana). 

 
Za ekološka živila morajo torej ponudniki k ponudbi predložiti veljavne certifikate- uradne 
dokumente, ki so jih izdale zgoraj navedene pooblaščene kontrolne organizacije. Kmetijski pridelki in 
živila so lahko poleg z uradno označbo »ekološki« opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi 
znamkami kot npr. BIODAR, EKODAR…..(v Sloveniji), DEMETER, IFOAM….. (v EU). Certifikati ali 
potrdila so lahko v slovenskem lahko pa tudi v drugem jeziku. Če bo naročnik ob preverjanju in 
ocenjevanju ponudb menil, da je certifikat ali potrdilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno 
uradno prevesti, bo to zahteval od ponudnika. Strošek prevoda nosi ponudnik.  
 
V primeru, da je ponudnik istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, predloži certifikat za ekološka živila, 
ki glasi na proizvajalca. 
V primeru, da je ponudnik distributer oziroma trgovec se mora certifikat za ekološka živila glasiti na 
proizvajalca in certifikat za distribucijo ekoloških živil glasiti na dobavitelja. 

 
 

IV. Spremeni se OBR-19 Vzorec okvirnega sporazuma in je v besedilu, kot je priložen 
čistopisu razpisne dokumentacije 

 
 

V. Vezano na vprašanja, ki so bila do spremembe te razpisne dokumentacije 
postavljena na Portalu, so dopolnjeni oz. spremenjeni  predračuni-popisi živil, ki so 
dostopni na spletni strani naročnika. 
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VI. Zaradi boljše preglednosti naročnik objavlja čistopis razpisne dokumentacije, ki 
vsebuje vse zgoraj navedene spremembe. 
 

V Zagorju ob Savi, 29.04.2015 
 
                                                                        OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
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OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 

1410 Zagorje ob Savi 
 
 
 

ČISTOPIS 
RAZPISNE DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO 
JAVNEGA NAROČILA DOBAVE BLAGA PO 

ODPRTEM POSTOPKU 
 
 
 

Predmet javnega naročila: 
Konvencionalna in ekološka živila  

za obdobje od 1. 7 .2015 do 30.06. 2019 
 

 

 

Čistopis vsebuje: 

-določbe osnovne razpisne dokumentacije z dne 31.03.2015 z vključenimi 

spremembami razpisne dokumentacije z dne 29.04.2015. 
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Naročnik 
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 
1410 Zagorje ob Savi 
          
Datum : 29.04.2015 

 
Predmet javnega naročila: 
Konvencionalna in ekološka živila  
za obdobje od 1.7.2015 do 30.06.2019 
 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

za dobavo blaga po odprtem postopku  

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: 

 
1.Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1), 
2.Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-2), 
3.Razpisni pogoji z obrazci: 
- obrazec ponudbe (OBR-3), 
- priloga I, 
- izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji ter pooblastilo za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence za pravno osebo (OBR-4), 
- izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji ter pooblastilo za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence za fizično osebo (OBR-4/1), 
- izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-4/2), 
- izjava o posredovanju podatkov (OBR-4/3 ), 
- izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-4/4), 
- izjava ponudnika o plačilnih pogojih in izvedbi (OBR-5), 
- Izjava ponudnika o zagotavljanju letnih količin za vse razpisane vrste blaga iz posameznega 
sklopa (OBR-6), 
- izjava ponudnika o dobavi blaga in odzivnem času (OBR-7 in 7/1), 
- izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev in o upoštevanju predpisov (OBR-8), 
- izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti dosedanjim poslovnim partnerjem 
(OBR-9), 
- izjava ponudnika o zagotavljanju rednega nadzora kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti 
živil  (OBR-10), 
- izjava ponudnika o dostavi vzorcev blaga (OBR-11), 
- izjava ponudnika o dobavi artiklov istega datuma pri pošiljki (OBR-12), 
- izjava ponudnika (OBR-13) 
- izjava ponudnika o izstavitvi zahtevanih certifikatov, specifikacij, deklaracij  
in kemijskih analiz (OBR-14). 
 
4.Samo za določene sklope tudi: 
- izjava ponudnika o veterinarskem nadzoru proizvodnje-sklop 1,2,3 in 10 (OBR-15), 
- izjava ponudnika o pakiranju izdelkov-sklop 1,2 in 3  (OBR-16), 
- Izjava ponudnika o enotni teži sadja in zelenjave-sklop 7  (OBR-17), 
- izjava ponudnika o vračanju neuporabljenega kruha-sklop 4  (OBR-18), 
 
- Osnutek okvirnega sporazuma s prilogo-izjavo o lastniški strukturi (OBR-19 ). 
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5. Ponudbeni predračuni oziroma popisi živil in materiala za vsak posamezen sklop 
 
6.Izjava, da ne nastopa s podizvajalcem (OBR-20) ALI  Izjava o nastopanju s podizvajalcem 
(OBR-21) 
 
7. Etiketa za naslavljanje ponudbe 

 

                                                                                 Ravnateljica:     

                                                                                         ALENKA AŠIČ 
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                                                                                                                                      OBR-1 

 
Naročnik 
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 
1410 Zagorje ob Savi 
 
                                                                                                                                                      
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Na Portalu javnih naročil je bil dne 1.4.2015 pod št. objave JN 2054/2015 in v Dodatku k Uradnemu 

listu Evropske Unije št. št. 2015/S 066-115536 z dne 03.04.2015 objavljeno obvestilo o javnem 

naročilu za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil po odprtem postopku s sklenitvijo 

okvirnega sporazuma za obdobje štirih let od 1.7.2015 do 30.06.2019. 

 
Rok in način oddaje ponudbe: 
Ponudbo se predloži v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprt tako kot je bil predan. Ovojnica mora biti naslovljena in opremljena 
skladno s predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v 
objavi o javnem naročilu, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici 
označi datum in točen čas prevzema ponudbe. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo 
predložene v roku, navedenem v objavi o javnem naročilu, in bodo pravilno označene. 
Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo pošiljatelju. 
 
Ponudbe morajo biti predložene (ne glede na vrsto prenosa) naročniku, do dne 18.05.2015 
najkasneje do 10:00 ure (prejemna teorija).   
 
Ponudnik lahko do izteka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni. 
 
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, s tem da se na 
etiketi v spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«.  
 
Ponudbe ni mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti po poteku roka za oddajo ponudb, razen v 
primeru formalno nepopolne ponudbe, kot je to določeno v 6.členu Navodila ponudnikom za 
izdelavo ponudbe. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo. Vsaka sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 
objavljena na način, kot je bil objavljen razpis. 
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 (šest) dni pred rokom, 
določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok 
za predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bil objavljen razpis. S 
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo 
na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb. 
 

 
Odpiranje ponudb: 
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Javno odpiranje ponudb bo dne 18.05.2015 ob 14:00 uri na sedežu naročnika. 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni 
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne 
pošiljateljem. 
 
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv 
ponudnika in ponudbena cena). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe pooblaščenih 
predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Zapisnik podpišejo prisotni 
pooblaščeni predstavniki ponudnikov in člani strokovne komisije. 
Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se pošlje po pošti najkasneje v treh delovnih dneh 
po odpiranju oz. se zapisnik preda takoj po končanju odpiranja ponudb prisotnim predstavnikom 
ponudnikov. 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Nada Brezovar, telefon: 03/ 56 69 901, fax št. 03 56 69 
910, e-mail: kuhinja.iskvarce@guest.arnes.si 
 
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku, določenem v objavi razpisa in tem povabilu. 
 

                                                                                 Ravnateljica:     

                                                                                         ALENKA AŠIČ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kuhinja.iskvarce@guest.arnes.si
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                                                                                                                               OBR-2 
 
 
Naročnik 
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 
Cesta 9.avgusta 44 
1410 Zagorje ob Savi 

 
Datum : 04.05.2015 

          

NAVODILO PONUDNIKOM 
ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 

I. SPLOŠNO 
1.člen 

 
 
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, Uradni list Evropske unije, št. 
317/2007, Uradni list RS, št. 16/2008, 34/2008, Uradni list Evropske unije, št. 314/2009, Uradni list RS, št. 
19/2010, 18/2011, Uradni list Evropske unije, št. 319/2011, Uradni list RS, št. 43/2012 - odl. US, 90/2012 
- ZJNPOV, 90/2012, Uradni list Evropske unije, št. 335/2013, Uradni list RS, št. 19/2014, 32/2014 - 
ZPDZC-1, 90/2014 - ZDU-1), je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku za 
oddajo javnega naročila dobave blaga: 
Konvencionalna in ekološka živila za obdobje od 1. 7 .2015 do 30.06. 2019. 
 
Navedeno naročilo se oddaja po sklopih, ponudbo je možno predložiti za eden ali več sklopov ali 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 posameznega sklopa blaga (100% pokritost).  
Ponudniki torej ne morejo ponuditi samo posameznih živil oziroma artiklov iz posameznih sklopov. V 
primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih artiklov v posameznem sklopu, bo ponudba izločena 
iz nadaljnjega postopka.  
Naročnik kot edino izjemo od navedenega pravila določa ponudnike s statusom kmeta, za katere 
naročnik dopušča, da podajo ponudbo samo za posamezne artikle, ki jih sami pridelujejo v okviru svoje 
dejavnosti. S takim ponudnikom bo sklenjen poseben okvirni sporazum samo za dobavo artiklov, za 
katere bodo dali ponudbo po posameznih sklopih. Taki morebitni okvirni sporazumi bodo sklenjeni 
dodatno poleg okvirnih sporazumov s ponudniki, ki bodo za tak sklop podali ponudbo z vsemi razpisanimi 
artikli. Za posamezen artikel bo sklenjen dodaten okvirni sporazum z največ dvema ponudnikoma s 
statusom kmeta. V tem primeru bo naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije izbral 
najugodnejšo ponudbo za celoten posamezen sklop, poleg tega pa bo lahko posamezni artikel iz takega 
sklopa nabavljal neposredno na podlagi okvirnega sporazuma pri ponudniku s statusom kmeta, če bo 
zanj predložil ponudbo. 

 
Podlaga za pripravo ponudbenega predračuna so popisi živil -obrazci predračunov  po posameznih 
sklopih. Količine so okvirne in predstavljajo predviden obseg za eno leto. Okvirne količine za posamezno 
živilo so navedene v obrazcu predračuna in so ocenjene glede na trenutne potrebe naročnika. Naročnik 
si pridržuje pravico do spremembe količine posameznega živila kadarkoli tekom izvajana naročila in tudi 
do spremembe posameznih vrst živil. Vsaka sprememba bo odvisna predvsem od števila otrok v šoli, 
števila zaposlenih, števila in vrste pripravljenih obrokov, kot tudi od ponudbe živil na trgu v času izvajanja 
naročila in finančnih zmožnosti naročnika. 
 
Obrazci predračunov po posameznih sklopih so sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik mora 
predložiti izpolnjene in podpisane predračune v pisni obliki in obvezno tudi v e-obliki v excelovih 
tabelah na ustreznem mediju (CD ali ključ USB).  
Za informacijo ponudnikom, za lažjo pripravo ponudbe, je v obrazcih predračuna pri opisu nekaterih 
artiklov navedena blagovna znamka ali proizvajalec. Ponudniki lahko ponudijo enakovredne artikle 
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drugega proizvajalca ali drugo blagovno znamko, vendar pa morajo po kvaliteti, lastnostih, uporabi in 
glede na cenovni razred v celoti ustrezati razpisanim artiklom. Navedba »in enakovredno« se uporablja 
skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno 
znamko, tip ali posebno poreklo dovoljeno, kadar ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati 
predmeta naročila in če se s tem navajanjem ne daje prednosti nekaterim podjetjem  ali proizvodom. 
 
Razpisna dokumentacije  je potencialnim ponudnikom na voljo na spletnih straneh naročnika :  
http://www.os-iskvarce.si .  
 
Variantne ponudbe štejejo kot neprimerne in bodo kot take izločene iz postopka pregleda in ocenjevanja 
ponudb. 
 
Orientacijska vrednost naročila ni predmet javne objave. 

 
Javno naročilo je razdeljeno v sledeče sklope oziroma skupine: 
 
1. Sklop:  MESO IN MESNI IZDELKI  
2. Sklop:  PIŠČANČJE IN PURANJE MESO TER IZDELKI  
3. Sklop:  MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  
4. Sklop:  KRUH, PEKOVSKO IN SLAŠČIČARSKO PECIVO  
5. Sklop: ŽITA IN MLEVSKI IZDELKI  
6. Sklop: KONZERVIRANI IZDELKI IN OSTALO PREHRAMBENO BLAGO  
7. Sklop:  SADJE IN ZELENJAVA  
8. Sklop: ZAMRZNJENA ZELENJAVA  
9. Sklop: RIBE 
10. Sklop: JAJCA 
11.Sklop: SOKOVI  
12. Sklop: ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA  
13. Sklop: DIETE  
14. Sklop: OSTALO BLAGO IN ČISTILA  
15. Sklop: EKOLOŠKO SADJE IN ZELENJAVA  
 
                                                                                                    

Naročnik izrecno poudarja, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje in načela o higieni živil -HACCP sistem 
in zagotavljati zdravstveno ustreznost živil in prehrambnih izdelkov v vseh fazah proizvodnje in prometa. 
Dobava živil je sukcesivna v skladu z naročili naročnika. 
Zahteve naročnika glede živil so razvidne iz priloge I teh Navodil. Priloga I je sestavni del razpisne 
dokumentacije. Prilogo I mora ponudnik potrditi s svojim podpisom in jo priložiti k ponudbi. 
  

2.člen 
 

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, fizična ali pravna oseba, ki je 
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije. 
 

3.člen 
 
Naročnik bo z izbranim/i dobaviteljem/ji  sklenil okvirni/e sporazum/e po pravnomočnosti odločitve o 
oddaji javnega naročila. 
Naročnik bo za vsak posamezni sklop blaga sklenil okvirni sporazum s petimi ponudniki, ki so podali 
popolno ponudbo in sicer po vrstnem redu glede na uspešnost v okviru razpisanega merila najnižje cene 
ponudbenega predračuna za celoten sklop blaga.  
Zgolj zaradi zagotavljanja pestrosti jedilnikov bo naročnik izjemoma v primeru večjega števila ponudnikov, 
okvirni sporazum sklenil z večjim številom ponudnikov. 
Če za posamezni sklop ne bo vsaj 5 ponudnikov, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi ponudniki, 
ki so oddali popolno ponudbo. Prav tako izjemoma bo naročnik v posameznem sklopu za razpisano 
obdobje izbral ponudbo samo enega ponudnika in z njim sklenil okvirni sporazum, če bo za posamezni 
sklop prejel samo eno popolno ponudbo.   
 

4.člen 
 

http://www.os-iskvarce.si/
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Okvirni sporazum bo za posamezni sklop blaga sklenjen za obdobje štirih let od 01.07.2015 do 
30.06.2019 . 
Naročnik bo naročal blago iz okvirnega sporazuma pri ponudniku, ki bo nudil najugodnejšo-najcenejšo 
ponudbo za celoten sklop blaga. Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročal 
količinsko celoten asortiman blaga opredeljen v predračunih. Če najugodnejši - najcenejši sklenitelj 
okvirnega sporazuma za sklop v trenutku naročila ne bo imel na razpolago izdelkov-artiklov, ki jih 
naročnik potrebuje, bo te artikle naročil pri drugem najugodnejšem sklenitelju okvirnega  sporazuma za 
sklop, če tudi ta ne bo imel pa pri tretjem in tako naprej. Enako velja v primeru, če bi najugodnejši - 
najcenejši sklenitelj okvirnega sporazuma za sklop iz kakršnihkoli razlogov prenehal izvajati določila iz 
tega sporazuma. 
Naročnik si izrecno pridržuje tudi pravico, da bo posamezno blago nabavljal tudi pri drugem 
najugodnejšem, oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem sklenitelju okvirnega sporazuma za 
posamezen sklop v primeru, da naročnik ugotovi, da njegovi uporabniki v večjih količinah od običajnih 
zavračajo artikle posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih znamk ali dobaviteljev, ki jih je 
ponudnik ponudil v svoji ponudbi, ali ti zaradi kašnih drugih razlogov ne ustrezajo vsem naročnikovim 
zahtevam, izbrani ponudnik, pa ne bo želel ali mogel zagotoviti ustreznega artikla druge blagovne 
znamke ali trgovskega imena, oziroma bo cena takega artikla višja od cene, ki jo je v ponudbi predložil 
drugi oziroma po vrstnem redu naslednji sklenitelj okvirnega sporazuma. Naročnik si posebej pridržuje 
tudi pravico, da posameznih artiklov ne naroča pri najugodnejšem ponudniku v sklopu, če blago 
posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih imen po okusu, vonju, videzu ali zaradi drugih razlogov 
ne ustreza v celoti naročnikovim zahtevam oziroma zahtevam njegovih uporabnikov in ti taka živila 
oziroma obroke pripravljene iz njih zavračajo v količinah večjih od običajnih. V navedenih primerih bo 
naročnik izbranega ponudnika najprej opozoril na neustreznost posameznega artikla oziroma njegovo 
zavračanje s strani uporabnikov in mu ponudil možnost, da dobavlja ustrezen artikel skladno z zahtevami 
naročnika. Če ponudnik v tem primeru ne bo izpolnil zahtev naročnika bo ta take artikle nabavljal pri 
drugem oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem ponudniku v sklopu po cenah, ki jih bodo ti 
predložili v svoji ponudbi. Prav tako si naročnik izrecno pridržuje diskrecijsko pravico naročati blago 
neposredno na podlagi okvirnega sporazuma pri drugem, tretjem oziroma naslednjem izbranem 
ponudniku po vrstnem redu ali ponudniku s statusom kmeta v vseh ostalih primerih, ki niso izrecno 
navedeni v gornjih določbah, če določeno blago potrebuje, pa mu ga izbrani dobavitelj, ki je podal 
najugodnejšo ponudbo za sklop iz kateregakoli razloga ne more dobaviti.  

 
5.člen 

 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce-priloge, ki so sestavni del 
razpisne dokumentacije. 
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane dokumente, da se bo štela za formalno popolno. 
Ponudniki predložijo izjave na obrazcih iz razpisne dokumentacije, ali pa sami izdelajo obrazec, ki 
vsebinsko povsem ustreza obrazcem iz razpisne dokumentacije. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika, se 
ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki vsebinsko ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne 
dokumentacije.  
Pripisi v ponudbene predračune ali spreminjanje že izpolnjene vsebine ponudbenih predračunov ni 
dovoljeno in je razlog za izločitev ponudbe iz postopka izbire. 
Vse priloge morajo biti s strani ponudnika izpolnjene, podpisane in žigosane. 
 
Dokazila naj bi bila (zaželjeno je) vložena v ločenih ovitkih in zložena po vrstnem redu, kot so zahtevana 
v nadaljevanju tega navodila. Na vsakem ovitku naj bi bil naveden naziv dokumenta oz. ime zahtevanega 
dokazila. 
 
Vsi dokumenti naj bi bili (zaželjeno je) zvezani z vrvico v celoto oziroma zapečateni tako, da posameznih 
listov oz. prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pečata. 
Ovitki naj bi bili takšni, da omogočajo pregled dokumentacije, tudi če dokument sestoji iz več listov 
(omogočanje listanja). 
 
II. POPOLNA PONUDBA 

6.člen 
 
Kdaj  je ponudba popolna določa zakon o javnem naročanju. Popolna ponudba je ponudba, ki je 
pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Definicije posameznih izrazov prav 
tako določa zakon. 
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Za formalno popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po 
naslednjem vrstnem redu: 
 
1. ponudbo-obrazec (OBR-3), 
2. izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji ter pooblastilo za pridobitev podatkov 
iz kazenske evidence za pravno osebo (OBR-4), 
3. izjava pooblaščene osebe ponudnika v zvezi s kaznivimi dejanji ter pooblastilo za pridobitev podatkov 
iz kazenske evidence za fizično osebo (OBR-4/1), 
4. izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-4/2), 
5. izjava o posredovanju podatkov (OBR-4/3 ), 
6. izjava o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-4/4), 
7. podpisano in žigosano Prilogo I  iz te razpisne dokumentacije (v primeru ponudbe ekoloških živil, 
ponudnik k tej Prilogi I priloži kopijo ustreznega veljavnega certifikata), 
8. izjava ponudnika o plačilnih pogojih in izvedbi  (OBR-5), 
9. Ostala dokumentacijo iz 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-6 do OBR-14 ter 
za posamezne sklope OBR-15 do OBR-18), 
10. parafiran osnutek okvirnega sporazuma in izpolnjeno prilogo-izjavo o lastniški strukturi  (OBR-19), 
11. ponudbeni predračuni v pisni obliki in obvezno tudi v e-obliki v excelovih tabelah na ustreznem mediju 
- CD ali ključ USB -za sklope, na katere daje ponudbo, 
12. Izjava, da ne nastopa s podizvajalcem (OBR-20) ALI  Izjava o nastopanju s podizvajalcem (OBR-21) 
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne 
glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. 
odstavkom 77. člena ZJN dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku pri Državni revizijski 
komisiji. 
 
V kolikor naročnik v fazi ocenjevanja ponudb sam ali na podlagi informacije s strani gospodarskega 
subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, se temu gospodarskemu subjektu omogoči 
dopolnitev take ponudbe ali sprememba ponudbe v delu, v katerem ni popolna. Vendar pa ponudnik ne 
sme dopolnjevati ali spreminjati: 
 - svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, 
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila v smislu 
zamenjave prvotno ponujenega predmeta naročanja z novim predmetom naročanja, 
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede 
na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.  
Dopolnitev oziroma sprememba mora biti naročniku vročena v zahtevani obliki in roku, pri čemer bo 
navedeno specificirano v zahtevi za dopolnitev oziroma spremembo ponudbe. Neustrezna ali 
nepravočasna dopolnitev ali sprememba pomeni izločitev ponudbe iz nadaljnjega ocenjevanja.  
Naročnik si pridržuje pravico, da ne glede na razvrstitev glede na merilo pregleda vse ponudbe in na 
dopolnitev oziroma spremembo pozove vse ponudnike, ki so predložili formalno nepopolne ponudbe. 
 
III.NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
7.člen 

 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki preko portala 
javnih naročil. 
Pojasnila na pisna vprašanja bodo podana izključno na ali preko Portala javnih naročil, pisno pa bodo 
posredovana  ponudnikom v primeru, če bo naročnik razpolagal s podatki o ponudnikih, ki bodo prevzeli 
razpisno dokumentacijo .  
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.  
Odgovori oziroma pojasnila bodo posredovana na ali preko Portala javnih naročil najpozneje 6 (šest) dni 
pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana 
pravočasno. 
Naročnik ne odgovarja, če je pojasnila oziroma odgovore podal na ali preko Portala javnih naročil 
pravočasno, pa se ponudnik z njimi ni seznanil. Spremljanje Portala javnih naročil je v celoti obveznost in 
odgovornost ponudnika. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 

Razpisna dokumentacija s predračuni je ponudnikom na voljo na  spletni strani naročnika. 
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8.člen 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka 
sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na način, kot je bil 
objavljen razpis. 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo  6 (šest) dni ali manj pred rokom, 
določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za 
predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bil objavljen razpis. 
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove 
roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb. 
 
IV.PREDLOŽITEV PONUDBE, UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE 
 

9.člen 
 
Ponudbo se predloži v zapečatenem ali zaprtem ovitku, tako da je na odpiranju možno preveriti, da je 
zaprt tako kot je bil predan. Ovojnica mora biti naslovljena in opremljena skladno s predlogo 
(etiketo) iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročniku mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega v objavi o 
javnem naročilu, sicer šteje za nepravočasno. Sprejemna pisarna naročnika na ovojnici označi datum in 
točen čas prevzema ponudbe. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene v roku, navedenem v 
objavi o javnem naročilu, in bodo pravilno označene. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se 
neodprte vrnejo pošiljatelju. 
 
Ponudnik lahko do izteka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni. 
 
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, s tem da se na etiketi v 
spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«.  
 
Ponudbe ni mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti po poteku roka za oddajo ponudb, razen v primeru 
formalno nepopolne ponudbe, kot je to določeno v 6.členu tega Navodila ponudnikom za izdelavo 
ponudbe. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka 
sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na način, kot je bil 
objavljen razpis. 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo manj kot 6 (šest) dni pred rokom, 
določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za 
predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bil objavljen razpis. S premaknitvijo 
roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki 
posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb. 
 

10.člen 
 

Ponudnik lahko poda ponudbo za en, več ali vse sklope in mora zagotavljati 100% pokritost vsakega 
ponujenega sklopa. 
 
V. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 

11.člen 
 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 

A.Osnovna sposobnost: 
 

1.gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN: 
Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava gospodarskega subjekta s pooblastilom, s katerim 
naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-4), 
 
2.zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega 
odstavka 42. člena ZJN: 
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Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava zakonitega zastopnika s pooblastilom, s katerim 
naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-4/1), 
 
Naročnik bo za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke 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. 
 
3.Gospodarski subjekt: 
- ni v stečajnem postopku; 
- na dan, ko je bila oddana ponudba nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države 
naročnika; 
- na dan, ko je bila oddana ponudba nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v 
vrednosti 50 EUR ali več v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami 
države naročnika; 
- proti gospodarskemu subjektu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, 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. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana 
velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v 
skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno 
podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil; 
- gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za 
izvedbo javnega naročila; 
- gospodarski subjekt, se strinja, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj 
navedeno ali na druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne 
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ne glede na to pa jih bo na zahtevo naročnika v postavljenem roku 
tudi sam izročil; 
- gospodarski subjekt se strinja, da bo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku naročniku izročil tudi 
vsa ustrezna potrdila in dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi in se 
ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil; 
- gospodarski subjekt je pravočasno in korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 
sklenjenih v zadnjih treh letih; 
- gospodarski subjekt na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za 
finance. 
 
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR-4/2). 
 
4.Gospodarski subjekt se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času 
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
     - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,  
šteje, da so z njim povezane družbe.                
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-4/3). 
 

B.Poklicna sposobnost: 
 
5. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, 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; 
6. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi 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 dejavnosti. 
 
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-4/4). 
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(Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih 
institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da 
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.) 
 

C.Ekonomska in finančna sposobnost: 
 
7. Ponujen mora biti 30-dnevni plačilni rok. Rok plačila obveznosti je 30.dan po prejemu e-računa, v 
skladu s sklenjenim okvirnim sporazumom . 
Morebitne reklamacije, zaradi količine in kvalitete se ugotovijo ob prevzemu blaga in   zapišejo na 
dobavnici, kar mora biti že upoštevano na izdanem e-računu. Morebitne   druge reklamacije se urejajo 
preko dobropisov ali bremepisov, 
Zagotavljati je potrebno prevzem in odvoz embalaže, v kateri se dostavljajo artikli, skladno z  
Uredbo o ravnanju  z embalažo in odpadno embalažo. 
Opomba: V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 
59/10, 111/13) bo moral izvajalec vse račune od 1.1.2015 dalje naročniku pošiljati izključno v elektronski 
obliki (e-račun). 
Dokazilo: izjava  ponudnika o plačilnih pogojih in izvedbi (OBR-5). 
 

D. Tehnična in kadrovska sposobnost: 
 
8. Da zagotavlja zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa.  
 
Dokazilo:  izjava ponudnika o zagotavljanju letnih količin za vse razpisane vrste blaga iz posameznega 
sklopa (OBR-6). 
 
9. Da bo blago dostavljal v nepoškodovani embalaži in da bo dostava blaga fco skladišče naročnika-
razloženo objekt centralne kuhinje OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi ter na naslov podružničnih šol 
Čemšenik in Podkum in da nudi odzivni čas en delovni dan v skladu z urnikom naročnika za dostavo živil 
in sicer: 
1.mleko in mlečni izdelki: dnevna dostava med 6.00 in 7.00 uro, 
2. jajca, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00 ure, 
3.olja in izdelki, dostava 1x tedensko, 
4.meso in mesni izdelki, dnevna dostava po predhodnem naročilu prejšnjega dne med 6.00 in 7.00 uro, 
5.ribe in konzervirane ribe, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00 ure, 
6.ostalo prehrambeno blago, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00 ure, 
7.kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki, dnevna dostava med 6.00 in 7.00 uro, 
8.sadni sokovi in sirupi, dostava 1x tedensko, 
9.sveža zelenjava in sadje, dnevna dostava po predhodnem naročilu prejšnjega dne med 6.00 in 7.00 
uro, 
10.zamrznjeni izdelki iz testa, dostava 1x tedensko, 
11.zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, dostava 1x tedensko, 
12.žita, mlevski izdelki in testenine, dostava 1x tedensko. 
   
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo blago dostavljal v nepoškodovani embalaži in da bo dostava blaga fco 
skladišče naročnika-razloženo objekt centralne kuhinje OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi ter na naslov 
podružničnih šol Čemšenik in Podkum in da nudi odzivni čas en delovni dan v skladu z urnikom 
naročnika za dostavo živil s prilogo (OBR-7 in 7/1). 
 
10. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil -HACCP sistem; da upošteva vse 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, 
47/04); ter da upošteva 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 (Ur.list RS, št.63/2002, 117/2002, 46/06, 
53/2007).  
Ponudnik upošteva obveznosti Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene 
živil in uradnega nadzora nad živili (Ur.list RS, št.72/2010). 
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Ponudnik upošteva uredbo Komisije (ES) št.37/2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, 
skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (Ur.list RS, 
št.10/2005,st.18) z vsemi spremembami. 
Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Ur.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 in Uredbo Komisije št.1881/06 o določitvi mejnih vrednosti  
nekaterih onesnaževal v živilih UL L št.364). 
 
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotavljanju higienskih pogojev in o upoštevanju predpisov (OBR-8). 
 
11. Da je ponudnik pravilno in pravočasno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa (da naročnik ni pogosto vlagal upravičenih 
reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil  pogodbe); 
Dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti dosedanjim poslovnim partnerjem 
(OBR-9).  
 
12. Da ima ponudnik zagotovljen redni nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti živil, ki jih 
ponuja; 
Dokazilo: Izjava ponudnika o zagotavljanju rednega nadzora kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti 
živil (OBR-10). 
 
13. Da bo ponudnik na zahtevo naročnika poslal vzorce blaga; 
Dokazilo: Izjava ponudnika o dostavi vzorcev blaga (OBR-11). 
 
14. Da bo ponudnik zagotovil dobavo izdelkov celotne pošiljke na isti datum, če gre za blago, ki ima 
označen datum izdelave oz. rok uporabnosti in da ob dobavi živil ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe.   
Dokazilo: izjava ponudnika o dobavi artiklov istega datuma pri pošiljki (OBR-12). 
 
 
 
15. Da bo ponudnik obvestil naročnika o umiku živil iz prometa; da ponudnik zagotavlja, da so vsa živila 
I.kvalitete in da zagotavlja odvoz embalaže, tako povratne kot nepovratne 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-13). 
 
16.Da bo ponudnik na zahtevo naročnika dostavil certifikate, specifikacije, deklaracije, kemijske analize 
hranilnih vrednosti izdelkov po ustreznih pravilnikih;  
Dokazilo: izjava ponudnika  (OBR-14). 
 
17. Da ima ponudnik, ki kandidira za blago SKLOPOV št. 1, 2, 3 in 10 vsakodnevni veterinarski nadzor 
proizvodnje (posrednik, pa dobavlja blago od proizvajalca, ki ima vsakodnevni veterinarski nadzor);  
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-15).  
 
18.Da bo ponudnik, ki kandidira za blago SKLOPA št. 1, 2 in 3 na zahtevo naročnika brezplačno zagotovil 
rezanje in pakiranje izdelkov porcijsko ali drugače, skladno z naročilom naročnika; 
Dokazilo: izjava ponudnika  (OBR-16). 
 
19.Da bo ponudnik, ki kandidira za blago SKLOP št. 7 na zahtevo naročnika zagotovil enotno težo sadja 
in zelenjave po kosu, v skladu z naročilom naročnika; 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-17). 
 
20.Da bo ponudnik, ki kandidira za blago SKLOP št. 4 po potrebi naročniku zagotovil vračanje 
neuporabljenega kruha in priznal dobropis, če bo le-ta dogovorjen; 
Dokazilo: izjava ponudnika  (OBR-18). 
 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom-ponudnikom, ki bodo izpolnili vse 
zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila oziroma izjave. 
 

12.člen 
 
Temeljne okoljske zahteve 
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Za izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju, je 
naročnik oblikoval posamezne sklope živil oziroma v sklope vključil živila, ki morajo biti pridelana na 
ekološki način, kot ga določa Uredba Sveta (ES) št.834/2007, Uredba Komisije (ES) št.889/2008 in 
predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oz.živil. Za živila, ki so pridelana v 
preusmeritvenem obdobju se šteje, da so pridelana na ekološki način. 
 
V primeru ekoloških živil naročnik opozarja, da mora biti v verigi od rejca/pridelovalca do naročnika biti 
certificirana vsa veriga.  
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je za izvajanje ekološke pridelave in predelave pooblastilo tri 
organizacije za kontrolo in certificiranje in sicer: 
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor,  
- Inštitut za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru in  
- Bureau Veritas d.o.o. . 
 
Za ekološka živila morajo torej ponudniki k ponudbi predložiti veljavne certifikate- uradne dokumente, ki 
so jih izdale zgoraj navedene pooblaščene kontrolne organizacije. Kmetijski pridelki in živila so lahko 
poleg z uradno označbo »ekološki« opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi znamkami kot npr. 
BIODAR, EKODAR…..(v Sloveniji), DEMETER, IFOAM….. (v EU). S certifikati bo  potrjena skladnost 
pridelave, predelave, pakiranja, skladiščenja in transporta. Certifikati ali potrdila so lahko v slovenskem 
lahko pa tudi v drugem jeziku. Če bo naročnik ob preverjanju in ocenjevanju ponudb menil, da je certifikat 
ali potrdilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno uradno prevesti, bo to zahteval od 
ponudnika. Strošek prevoda nosi ponudnik.  
 
V primeru, da je ponudnik istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, predloži certifikat za ekološka živila, 
ki glasi na proizvajalca. 
V primeru, da je ponudnik distributer oziroma trgovec se mora certifikat za ekološka živila glasiti na 
proizvajalca in certifikat za distribucijo ekoloških živil glasiti na dobavitelja. 
 

13.člen 
 
Ponudniki predložijo izjave na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali pa sami izdelajo obrazec, ki 
vsebinsko in pomensko povsem ustreza obrazcem iz razpisne dokumentacije. 
Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki vsebinsko in 
pomensko ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne dokumentacije. 
Vse priloge morajo biti s strani ponudnika v celoti izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe 
ponudnika  in žigosane.  
 
Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah (razen če je v tej razpisni dokumentaciji drugače določeno), 
vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 
VI.VREDNOST PONUDBE IN MERILA ZA IZBOR 
 

14.člen 
 
Ponudnik navede cene v pisnem ponudbenem predračunu oz.popisih živil in materiala po posameznih 
sklopih. Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto v evrih. Cene posameznih izdelkov morajo biti 
izračunane na zahtevano enoto mere, ki je v obrazcu predračuna navedena v stolpcu merska enota (kg, 
kom, l,..).  
 
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, DDV, material, takse, zavarovanje 
prevoza…), popuste in rabate. Pri oblikovanju cene morajo ponudniki upoštevati, da je vsa dobava fco 
skladišče naročnika-razloženo objekt centralne kuhinje OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi ter podružnični 
šoli Čemšenik in Podkum. Pri oblikovanju ponudbe mora ponudnik upoštevati tudi, da so navedene 
količine blaga  zgolj informativne in se nanašajo na okvirne potrebe ter se dobavljajo sukcesivno po 
naročnikovem naročilu na zahtevana odjemna mesta. Naročnik v nobenem primeru ne zagotavlja, da 
bodo razpisane količine tudi dejansko realizirane. 
Navesti mora tudi skupno vrednost ponudbenega predračuna za posamezen sklop blaga, ki jo dobi tako, 
da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.  
 
Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcu okvirnega sporazuma. 
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Ponudniki morajo v ponudbenem predračunu za vse cene podati vrednosti višje od »0«. Če ponudbeni 
predračun za sklop, na katerega se ponudnik prijavlja ne bo vseboval cen za vse artikle ali bo za en ali 
več artiklov vnesena cena »0«, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz obravnave. oziroma jo bo naročnik 
štel za popolno samo izjemoma skladno z določili razpisne dokumentacije.   
 

 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena. 
Merilo najnižja cena za naročnika pomeni najnižjo končno ceno ponudbenega predračuna za posamezen 
sklop z vključenim DDV. Primerjala se bo skupna cena iz ponudbenega predračuna za posamezni sklop 
med posameznimi ponudbami. Najugodnejši bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo vrednost posameznega 
sklopa blaga. 
 
VII.SKUPNA PONUDBA 
 

15.člen 
 
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: 
partnerjev).  
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti poleg 
zahtevanih dokumentov iz razpisne dokumentacije še pravni akt – partnersko pogodbo o skupni izvedbi 
javnega naročila.  
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih 
gospodarskih subjektov za izvedbo naročila, opis posla in terminski načrt izvedbe, ki ga posamezni 
gospodarski subjekt prevzema in za kakšno vrednost. 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 in bo podpisnik pogodbe. Pravni akt o skupni 
izvedbi javnega naročila mora vsebovati tudi določbe, ki opredeljuje način plačila preko vodilnega 
ponudnika. Vsebovati mora tudi izjavo, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z razpisnimi pogoji 
in z njimi v celoti soglašajo. 
Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi 
partnerji neomejeno solidarno in vsak posebej v celoti. 
Partnerji izmed sebe določijo glavnega partnerja. Glavni partner podpisuje ponudbo. Glavni partner je 
hkrati podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Glavni partner prevzame napram naročniku 
poroštvo za delo ostalih partnerjev. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper 
glavnega partnerja. 
  
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot 
najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru skupne ponudbe, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz teh navodil glede osnovne, poklicne in 
ekonomsko finančne sposobnosti ugotavljal za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v skupni ponudbi, 
posebej. Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu 
pogoju določeno drugače oziroma kaj drugega, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte, ki 
nastopajo v skupni ponudbi, skupaj.  
 
Ponudnik v okviru tega javnega naročila lahko sodeluje zgolj v eni ponudbi, bodisi individualno, 
kot ponudnik, kot partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. V primeru, če bo posamezni 
ponudnik nastopal v več ponudbah v zgoraj navedenih oblikah, bo naročnik tako ponudbo izločil 
iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. 
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe predložijo več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega 
ponudnika oz. povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka 
oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oz. povezane družbe nastopajo 
enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu ali če ponudnik 
oziroma z njim povezane družbe nastopajo v več skupnih ponudbah. 
Če ponudnik oz. z njim povezane družbe odda samostojno ponudbo ali če ponudnik oz. z njim povezane 
družbe nastopa v skupni ponudbi, takšen ponudnik oz. z njim povezane družbe ne sme nastopati v drugih 
ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot 
podizvajalec v drugi ponudbi.  
Isti subjekt lahko nastopa v več ponudbah kot podizvajalec ali gospodarski subjekt na katerega 
kapacitete se ponudnik/partner sklicuje (ob pogoju, da navedeni podizvajalec ne nastopa v nobeni drugi 
ponudbi za konkretno naročilo kot samostojni ponudnik oz. eden od ponudnikov v skupni ponudbi), če 
vrednost del, ki jih bo opravil takšen podizvajalec, ki nastopa v več ponudbah, v nobeni od ponudb, v 
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katerih nastopa kot podizvajalec, ne predstavlja več kot 20 % celotne ponudbene vrednosti (z DDV) in če 
ne nastopa kot subjekt, ki s podajo referenc dokazuje izpolnjevanje referenčnega pogoja.  
 
V primeru kršitev prejšnjega odstavka bodo vse ponudbe, katerih sestava bo v nasprotju s to točko 
izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja.  
 
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju tako, da:  
- ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim deležem);  
- je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);  
- so koncernske družbe;  
- sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi ali  
- so povezane s podjetniškimi pogodbami.  
Povezane družbe so natančneje opredeljene v Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 
65/2009, 83/2009, 33/2011, 91/2011, 100/2011, 32/2012, 57/2012, 44/2013, 82/2013).   
 
VIII. PONUDBA S PODIZVAJALCI  
 
Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in 
za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila 
ne glede na število podizvajalcev. 
 
2.8.1. Ponudnik bo naročilo izvedel brez podizvajalcev 
Ponudnik, ki ne nastopa s podizvajalci poda izjavo, da bo javno naročilo izvedel brez podizvajalcev. 
Dokazilo: pisna izjava, da ne nastopa s podizvajalcem ( OBR-20). 
 
2.8.2. Ponudnik bo naročilo izvedel s podizvajalci 
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti 
ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci.  
 
 
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora ponudbi priložiti: 
- izpolnjen obrazec OBR-21 s podatki o podizvajalcu in vrsta del/dobav, ki jih bo izvajal podizvajalec 
skupaj z IZJAVO, da ima do nastopajočega podizvajalca poravnane vse nesporne obveznosti (6. odst. 
44. člena ZJN) in POOBLASTILO naročniku (7. odst. 71. člena ZJN) za plačilo opravljenih dobav 
neposredno podizvajalcu na podlagi potrjenega računa (pooblastilo za neposredno plačilo podizvajalcu);  
- SOGLASJE podizvajalca (7. odst. 71. člena ZJN), na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika  
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (soglasje k neposrednemu plačilu); 
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz teh navodil glede osnovne in poklicne sposobnosti za vsakega 
podizvajalca; 
- pogodbe oziroma sporazume o izvedbi s podizvajalci.  
 
V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik, kot 
glavni izvajalec, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del/dobav, ki jih 
bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del/dobav, ki jih prevzemajo 
podizvajalci. 
 
V primeru ponudbe s podizvajalci, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz teh navodil glede osnovne in 
poklicne sposobnosti, ugotavljal za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, posebej. 
Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju 
določeno drugače oziroma kaj drugega, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte skupaj.  
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, mora: 

 podizvajalec posredovati naročniku kopijo pogodbe oziroma sporazume, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom) v 5 dneh po sklenitvi te pogodbe,  

 ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom pa v 5-ih dneh od prejema naročnikovega poziva 
predložiti: 
- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil ta zamenjan; 
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- svojo IZJAVO, da ima poravnane vse nesporne obveznosti do novega podizvajalca;  
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu; 
- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu; 
Če ponudnik ali podizvajalec tega ne storita, mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati, da 
uvede postopek o prekršku 
 
IX.OSTALE DOLOČBE 

16.člen 
 
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. 
Ponudnik mora priložiti ponudbeni dokumentaciji izpolnjen žigosan in podpisan osnutek okvirnega 
sporazuma s prilogo-izjavo iz razpisne dokumentacije (OBR-19). 
 

17.člen 
 

Ponudbe morajo veljati za celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma. 
Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje popisa bo naročnik smatral za variantno 
ponudbo, zato bo taka ponudba izločena. 
 
X.KONČNE DOLOČBE 

18.člen 
 
 
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti sklepa o 
izbiri. Če se ponudnik ne odzove v tem roku se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
  

19.člen 
 
Odprava računskih in drugih očitnih napak 
V primeru, če bo naročnik v fazi ocenjevanja ponudb ugotovil računske ali druge očitne napake, bo 
ponudnika pozval na odpravo le-teh.  
Ob tem ponudnik ne sme spreminjati:  
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril,  
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,  
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede 
na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.  
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto 
ne smeta spreminjati. 
 
Neobičajno nizke cene 
Če naročnik meni, da je pri določenem naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba 
neobičajno nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, mora naročnik preveriti, ali 
je neobičajno nizka. Naročnik mora preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost 
ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od 
naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. Kadar naročnik v 
postopku javnega naročanja preveri popolnost vseh ponudb, preveri, ali je ponudba neobičajno nizka 
glede na popolne ponudbe. Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika pisno 
zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za 
izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. Pozvani ponudnik je dolžan v roku, ki ga določi 
naročnik v pozivu, posredovati zahtevana pojasnila.  
Navedena pojasnila se lahko zahtevajo glede:  
- ekonomičnosti ponujene dobave;  
- izbrane tehnične rešitve in/ali izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri dobavi blaga;  
- izvirnost blaga ali storitev, ki jih predlaga ponudnik;  
- skladnost s predpisi o zagotavljanju zaposlovanja in pogoji za delo, ki veljajo v kraju izvedbe dobav 
blaga;  
- možnost, da ponudnik pridobi državno pomoč.  
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Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s ponudnikom, upoštevajoč predložena dokazila.  
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo izločil.  
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker je ponudnik pridobil državno pomoč, bo 
zavrnil ponudbo le, če se je prej posvetoval s ponudnikom in če slednji v primernem roku, ki ga določi 
naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito. 
 

20.člen 
 
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežkočali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije. 
 

21.člen 
 
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, 
ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru mora biti 
ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi ponudnik sam). V 
nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno.  
 
V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.  
A. V primeru samostojnega ponudnika:  
v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti 
pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.  
B. V primeru ponudbe skupine ponudnikov:  
v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine 
ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo 
podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike glavnega 
ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.  
C. Podizvajalci:  
v primeru, da podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti zastopniki podizvajalcev, je pooblastila 
potrebno priložiti tudi za podizvajalce.  
 

22.člen 
 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost ali kot tajne (zaupni podatki), bodo 
uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo 
vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju 
postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako 
dobljenih podatkov. 
 
Pri določitvi zaupnih podatkov mora ponudnik upoštevati določbo 2. odstavka 22. člena ZJN. Kot zaupne 
lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem 
registru ali drugače javnosti dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika 
označeni kot zaupni ali podatke, ki so z zakonom določeni kot tajni. 
 
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem 
zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »TAJNI PODATKI« s parafo 
osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo 
barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »tajni podatki« ali »poslovna skrivnost« s parafo osebe, ki 
je podpisnik ponudbe. 
V primeru, da bodo kot tajni podatki ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, 
bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad 
oznako napiše klavzulo »preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v postavljenem roku ne 
prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči. 
 
Naročnik mora ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo 
po sprejemu odločitve o oddaji naročila, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne 
podatke. Določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, glede vpogleda v dokumentacijo 
o javnem naročilu v času od odpiranja ponudb do sprejema odločitve o oddaji naročila, ne veljajo.  
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Naročnik mora omogočiti ponudniku, v ponudbo katerega bo izveden vpogled, da je prisoten na vpogledu 
v njegovo ponudbo, ter ima možnost varovati svoje interese. 

 
23.člen 

 
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju. Naročnik ne odgovarja za 
škodo, ki bi kateremu koli ponudnika nastala zaradi ustavitve postopka pred odpiranjem ponudb ali zaradi 
zavrnitve vseh ponudb po odpiranju ali zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila. 
 

24.člen 
 
Postopek izbire izvajalca 
Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb skladno z 
določbami ZJN-2. Naročnik si pridržuje pravico do preverbe vseh prispelih ponudb ne glede na njihovo 
razvrstitev glede na merilo in oblikovanje pozivov na dopolnitev morebitnih formalnih nepopolnosti v 
ponudbah ali k dodatnim pojasnilom ponudb. Na naveden poziv so se vsi ponudniki ne glede na 
razvrstitev glede na merilo dolžni odzvati. Ob tem se v celoti upošteva določbe 78. člena ZJN-2.  
 
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, vendar najkasneje v 60 dneh po 
pregledu in ocenjevanju ponudb sprejel odločitev o oddaji javnega naročila.  
 
Naročnik si pridržuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb in odstopa od izvedbe 
javnega naročila skladno z 80. členom ZJN-2.  

25.člen 
 
Protikorupcijska klavzula 
Ta pogodba je nična, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla, 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku 
ali posredniku. 
 
Pravno varstvo: 
 
Pravno varstvo se zagotavlja na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
(Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013). 
 
 
Zagorje ob Savi, dne 29.05.2015 
 
 
                                                                                                      Ravnateljica: 
                                                                                                       Alenka Ašič 
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PRILOGA I 
 

ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE ŽIVIL 
 
I. SPLOŠNO 
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da so porabniki živil otroci, pri katerih je zelo 
pomembno, da zaužijejo »zdrava« in kvalitetna živila, kar izhaja tudi iz smernic zdravega prehranjevanja 
otrok v vzgojno izobraževalnih organizacijah in Nacionalnega programa prehranske politike v RS. Ob tem 
je zelo pomembno, da so predvsem sezonsko sadje in zelenjava domačih pridelovalcev, saj s tem živila 
zaradi skladiščenja in prevoza ne izgubljajo na kvaliteti. 
Vsa živila morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom v Republiki Sloveniji, ki urejajo področje živil, 
proizvodnje/pridelave le-teh, predelave, obdelave, pakiranja, skladiščenja in transporta le-teh. Živila 
morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so škodljive zdravju ali sestavin, ki bi z 
veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja v živilih.  
Gensko spremenjena živila niso sprejemljiva. 
Vsa živila morajo biti pakirana v skladu z veljavnimi predpisi, opremljena z zakonsko predpisanimi 
deklaracijami, neoporečna in zahtevane kakovosti oziroma kvalitete (I. kvaliteta je pogoj), ob upoštevanju 
HACCP sistema. 
Prevoz živil mora biti v skladu z veljavnimi zdravstveno sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki zagotavljajo 
ohranitev kakovosti in zdravstvene neoporečnosti živil ter varnost manipulacije. 
 
Živila se ne smejo dobavljati v poškodovani embalaži. 
Naročnik zahteva, da: 
- izbrani dobavitelji upoštevajo zahteve iz te razpisne dokumentacije v zvezi z razpisanimi živili in 
kvaliteto živil, 
- izbrani dobavitelji spoštujejo zahteve naročnika, ki se nanašajo na težo posameznih živil, ki so 
navedena v tej razpisni dokumentaciji in ki bodo predmet naročila in mu ne dobavljajo živil, ki bi imela 
manjšo ali večjo težo, 
- da izbrani dobavitelji spoštujejo in upoštevajo zahteve naročnika glede rezanih živil, 
- so cene rezanih (konfekcioniranih živil) in živil v kosu enake, razen v primeru, da je v obrazcih 
predračuna drugače navedeno, 
- so živila s čim manj aditivi, konzervansi in zdravju škodljivih snovi, ne glede na morebitno dovoljene 
vrednosti, določene z veljavnimi predpisi, 
- da so vsa ponujena in dobavljena živila I. kvalitete, 
- da so vsa živila neoporečna, pakirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z zakonsko 
predpisanimi deklaracijami, 
- ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe. 
 
Naročnik želi, da ponudniki ponudijo: 
- čim več živil, ki imajo enega od uradno priznanih znakov kvalitete (kakovosti), 
- eko živila iz lokalne pridelave, 
- živila slovenskega izvora, 
- živila s čim manj nasičenimi maščobnimi kislinami, 
- živila, ki sodijo med varovalna živila in varujejo zdravje. 
 
II. POSEBNE ZAHTEVE PO NEKATERIH SKUPINAH ŽIVIL 
 
MESO in MESNI IZDELKI, PERUTNINA IN PERUTNINSKI IZDELKI 
 
Prehrambni artikli  morajo ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 
področje.  
 
Ponudnik mora naročniku dobavljati sveže, ohlajeno  meso, I. kvalitete, ki mora biti označeno s poreklom 
oziroma izvorom mesa. Zaželjeno je, da so meso in izdelki slovenskega izvora. Naročnik si pridržuje 
pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine oziroma 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 oziroma mesnih izdelkov. 
Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka. 
Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravi, tako, 
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da se hladilna veriga ne prekine. 
Okus vseh mesnih izdelkov (hrenovke, salame....) mora biti prilagojen šolarjem (manj slani, mastni in 
začinjeni). Dobavitelj mesnih izdelkov mora posredovati naročniku poročila oziroma izvide o rezultatih 
mikrobioloških in kemičnih analiz, če naročnik tako zahteva. V kolikor tega ne bo storil, bo to razlog za 
odpoved okvirnega sporazuma.  
Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A. 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 
sveže in ohlajeno perutninsko meso Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso 
bo naročnik zavrnil.  Perutninsko meso je lahko zamrznjeno le v primeru, da je takšnega naročnik naročil.  
Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju 
pošiljke. 
 
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  
Prehrambni artikli morajo ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 
področje.  
Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju 
pošiljke. 
 
KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI, ŽITA, MOKE, TESTENINE in ZAMRZNJEN PROGRAM 
Prehrambni artikli morajo ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 
področje.    
     Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti pakirani v papirnatih vrečah zahtevane teže.  
     Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naročnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa (cmoki ipd.) 
omogočati oblikovanje velikosti otroške porcije. 
 
Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna 
veriga ne prekine. Odmrznjena in ponovno zamrznjena živila ali premalo zamrznjena živila  bo naročnik 
zavrnil.  
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 zgoraj navedenimi sklopi 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. 

 
SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 
Prehrambni artikli morajo ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 
področje. 
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v posameznih letnih 
časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naročnik spremljal spreminjanje cen na trgu.  
Naročnik zahteva od ponudnikov obvezen odvoz embalaže tako nepovratne kot povratne. Naročnik bo 
priznal le neto težo blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod zgoraj navedenim sklopom, mora dobavitelj na 
dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto. 
Naročnik zahteva sadje in zelenjavo kvalitete razreda I. 
Sadje in zelenjava mora biti sveže, primerne zrelosti, brez gnitja, plesni ali škodljivcev in nepoškodovano. 
Dobavljeno sadje in zelenjava mora biti brez vmesnih poškodovanih plodov. 
 
SOKOVI, NEKTARJI 
Prehrambeni artikli morajo ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to 
področje. 
Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. Zaželjeno je da so sokovi 
in nektarji slovenskega porekla  in s čim večjim sadnim deležem. 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. 

 
RIBE IN MORSKI SADEŽI 
Prehrambni artikli morajo 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 
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razred dobavljenega blaga. Na spremni dokumentaciji mora označiti izvor rib. 
Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna 
veriga ne prekine. Odmrznjena in ponovno zamrznjena živila ali premalo zamrznjena živila  bo naročnik 
zavrnil.  
Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju 
pošiljke. 

 
EKOLOŠKA ŽIVILA 
Naročnik bo kot ekološko živilo priznal le živilo, za katerega bo ponudnik priložil kopijo ustreznega 
veljavnega certifikata. V primeru ekoloških živil naročnik opozarja, da mora biti v verigi od 
rejca/pridelovalca do naročnika biti certificirana vsa veriga.  
 
Naročnik bo priznal tiste certifikate, ki jih na področju RS izdaja ena izmed pooblaščenih organizacij za 
nadzor in certifikacijo ekološke oz.integrirane pridelave oz.predelave (Inštitut Kon-cert, IKC-Inštitut za 
kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru, Bureau Veritas itd..). Naročnik bo priznal tudi tiste certifikate, 
ki jih v drugih državah izdajajo pooblaščene organizacije za nadzor in certifikacijo ekološke pridelave in 
predelave. 
Vsako dostavo ekoloških in integrirano pridelanih živil bo moral spremljati veljavni certifikat (razen, če so 
živila predpakirana). 

 
Za ekološka živila morajo torej ponudniki k ponudbi predložiti veljavne certifikate- uradne 
dokumente, ki so jih izdale zgoraj navedene pooblaščene kontrolne organizacije. Kmetijski pridelki in 
živila so lahko poleg z uradno označbo »ekološki« opremljeni tudi z drugimi zasebnimi blagovnimi 
znamkami kot npr. BIODAR, EKODAR…..(v Sloveniji), DEMETER, IFOAM….. (v EU). Certifikati ali 
potrdila so lahko v slovenskem lahko pa tudi v drugem jeziku. Če bo naročnik ob preverjanju in 
ocenjevanju ponudb menil, da je certifikat ali potrdilo, ki ne bo predloženo v slovenskem jeziku, potrebno 
uradno prevesti, bo to zahteval od ponudnika. Strošek prevoda nosi ponudnik.  
 
V primeru, da je ponudnik istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, predloži certifikat za ekološka živila, 
ki glasi na proizvajalca. 
V primeru, da je ponudnik distributer oziroma trgovec se mora certifikat za ekološka živila glasiti na 
proizvajalca in certifikat za distribucijo ekoloških živil glasiti na dobavitelja. 

 
PONUDNIK: _______________________________________ 
 
Izjavljamo, da smo se seznanili z zahtevami naročnika glede živil v tej prilogi I kot tudi v 
preostali razpisni dokumentaciji. 
 
Prilagamo kopijo ustreznega veljavnega certifikata (velja le za ponudnika, ki ponuja eko 
živila!). 
 
  
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                             ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                            OBR-3 

PONUDNIK:___________________ 

                   ___________________ 

 

 
P O N U D B A 

 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, se prijavljamo na vaš javni razpis za dobavo konvencionalnih in 

ekoloških živil z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje od 01.07.2015 do  30.06.2019 in 

prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za sestavo ponudbe. 

 
1.PODATKI O PONUDNIKU: 
 
a).Firma oziroma ime ponudnika: 
 
 
b).Zakoniti zastopnik: 
 
 
c).Davčna številka: 
 
 
d).Matična številka: 
 
 
e).Naslov: 
 
 
f).Številka telefona: 
 
g).Številka telefaxa in E-mail: 
 
h).Kontaktna oseba: 
 
i).Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 
 
j.)Številka transakcijskega računa z navedbo banke: 
 
Potrjujemo,da predložena ponudba v celoti izpolnjuje zahteve, izražene v razpisni dokumentaciji za 
oddajo javnega naročila, s katero se v celoti strinjamo in da nismo podali zavajajočih podatkov. 
 
 
VREDNOST PONUDBE: 
 

SKLOP VREDNOST PONUDBE 
brez DDV 

VREDNOST PONUDBE 
z DDV 

1.sklop: Meso in mesni izdelki  
 

 
 

2.sklop: Piščančje in puranje   
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meso ter izdelki 

 

3.sklop: Mleko in mlečni 
izdelki 

  
 

4.sklop: Kruh, pekovsko in 
slaščičarsko pecivo 

 

  

5.sklop: Žita in mlevski izdelki   
 

6.sklop: Konzervirani izdelki in ostalo 
prehrambeno blago 

  
 

7.sklop: sadje in zelenjava 

 

  

8.sklop: Zamrznjena zelenjava 
 

  

9.sklop: Ribe 
 

  

10.sklop: Jajca 
 

  

11.sklop: Sokovi 
 

  

12.sklop: Zamrznjeni izdelki iz testa 
 

  

13.sklop: Diete 
 

  

14.sklop: Ostalo blago in čistila 
 

  

15.sklop: Ekološko sadje in zelenjava   

 
 
 
 
 

Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                             ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                 OBR-4 
 

 

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S KAZNIVIMI 
DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV 
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO 
 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila pravnomočno 
obsojena zaradi kaznivih dejanj, naštetih v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju, 
 

in 
 

POOBLASTILO 
 
Pooblaščam Osnovno šolo Ivana Skvarče, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
javnega naročila od pristojnega ministrstva oz. ___________________(navesti organ, kjer se evidenca 
nahaja) pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

Polno ime podjetja: 

 

Sedež podjetja: 

 

Občina sedeža podjetja: 

 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 

 

Matična številka podjetja: 

 

 
 

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe ali 
ponudbe s podizvajalci. 
 
Kraj in datum:_____________                
 

žig 

gospodarski subjekt 

 

(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

(podpis) 
 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 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. 
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                                                                                                                         OBR-4/1 
 
 

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S KAZNIVIMI 
DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV 
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a 
zaradi kaznivih dejanj, naštetih v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju  
 

in 
 

POOBLASTILO 
 
Spodaj podpisani _________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Osnovno šolo 
Ivana Skvarče, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od 
pristojnega ministrstva oz. ___________________(navesti organ, kjer se evidenca nahaja)  pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 

EMŠO: 
 

Datum rojstva: 
 

Kraj rojstva: 
 

Občina rojstva: 
 

Država rojstva: 
 

Naslov stalnega/začasnega bivališča: 
 

Državljanstvo: 
 

Moj prejšnji priimek se glasi: 
 

 
 
 

  

Kraj in datum  (podpis zakonitega zastopnika/pooblastitelja) 
 

 
 
OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta, zato se le ta ustrezno 
fotokopira. 

 
 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz te izjave za 
sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridob iti 
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. 
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                                                                                                                 OBR-4/2 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI 

 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 

 

 

1. da nismo v stečajnem postopku;  
 
2. na dan ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 
določbami države naročnika; 
 
3. na dan ko je bila oddana ponudba nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 EUR ali več v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, 
ali določbami države naročnika; 
 
4. da proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka 
prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno 
dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo, da nismo bil s pravnomočno 
sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem; da nam ni 
bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev 
poklicnih pravil ter da  pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage 
ali teh informacij nismo zagotovili; 
 

5. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev  v predhodnih postopkih javnega 
naročanja; 
 
6. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 
 
7. da se strinjamo, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno 
ali na druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne 
skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ne glede na to pa jih bomo na zahtevo naročnika v 
postavljenem roku tudi sami izročili; 
 
8. da bomo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku naročniku izročili tudi vsa ustrezna 
potrdila in dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi  in se ne 
vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih 
pooblastil; 
 
9. da smo pravočasno in korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 
sklenjenih v zadnjih treh letih; 
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10. da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za finance. 

 
 
 

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima 
ponudnik svoj sedež). 

 

 

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe. 
 

 

Kraj in datum: _____________                
 

 

 

 
 

žig 

gospodarski subjekt 

 

(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

(podpis) 
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                                                                                                                        OBR-4/3 
 
 
 
 

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. 
 
Kraj in datum: _____________ 
 
              

 

žig 

gospodarski 
subjekt/ponudnik 

 

(ime in priimek pooblaščene 
osebe) 

 

(podpis) 
 
 
 
 
NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne ponudbe. 
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                                                                                                                       OBR-4/4 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI 

 
 
 

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
 
(Ustrezno izpolnite in obkrožite) 
 
 A.Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v _______________, 
številka ____________________.  

 
B.Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona 
__________________________________________________________________ pridobili 
ustrezno dovoljenje, številka _________________ izdano pri ________________________ 
____________________________________________, dne ________________. 
 
(OPOMBA: Ponudniki, ki so registrirani kot kmetje, vpišejo odločbo o statusu kmeta ali 
registrsko številko kmetijskega gospodarstva KMG)! 
 
Smo člani naslednje organizacije:_______________________________(vpisati le v primeru, če 
mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije-
zbornice, združenja itd.). 

 
C.Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri 
Davčnem uradu. 
 
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
obkrožite točko C.) 
 
 
 
Kraj in datum:_____________                
 

žig 

gospodarski subjekt 

 

(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

(podpis) 
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                                                                                                               OBR-5 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 

 
 
 
 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH 
IN IZVEDBI 

 
 
IZJAVLJAMO: 
 
1.da nudimo 30 dnevni plačilni rok za dobavljeno blago, ki prične teči z dnem prejema 
e-računa s strani naročnika, 
V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. 
RS, št. 59/10, 111/13) bo moral izvajalec vse račune od 1.1.2015 dalje naročniku 
pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun). 
 
2.morebitne reklamacije, zaradi količine in kvalitete se ugotovijo ob prevzemu blaga in 
zapišejo na dobavnici, kar mora biti že upoštevano na izdanem e-računu. Morebitne 
druge reklamacije pa se urejajo preko dobropisov ali bremepisov, 
 
3.da bomo prevzemali in odvažali embalažo, v kateri dostavljamo artikle, skladno z  
Uredbo o ravnanju  z embalažo in odpadno embalažo, 
 
4.da  bomo dobave izvajali skladno z vsemi zahtevami naročnika. 
 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                             ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                               OBR-6 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 

 
 
 

 
IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ZAHTEVANIH LETNIH KOLIČIN 

 
Izjavljamo, da zagotavljamo zahtevane letne količine za ponujeno blago iz  
iz naslednjih skupin oz. sklopov blaga : 
 
-……………………………………………………………………. 
 
-……………………………………………………………………. 
 
-……………………………………………………………………. 
 
-……………………………………………………………………. 
 
-…………………………………………………………………….. 
 
-…………………………………………………………………….. 
 
-…………………………………………………………………….. 
 
-…………………………………………………………………….. 
 
 
 

 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 

 
                                                                                                                
 
 
 
 
 



Razpisna dokumentacija 

 

40 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                    OBR-7 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 

 
IZJAVA O DOBAVI BLAGA IN ODZIVNEM ČASU 

 

 

 

Izjavljamo : 

 

-da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo objekt centralne kuhinje 

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi ter na naslov podružničnih šol Čemšenik in Podkum v 

časovnem terminu po urniku naročnika, ki je sestavni del (PRILOGA OBR-7/1) te izjave; 

 

-da  nudimo odzivni čas en delovni dan, kar pomeni da bomo blago dostavili naročniku naslednji 

dan po naročilu; 

 

-da bomo naročniku povrnili razliko v ceni za kupljeno blago, ki ga bo naročnik primoran kupiti 

pri drugem prodajalcu, ker mu ne bomo izvršili dobave naročila v gornjem roku. 

 

-da imamo organizirano intervencijsko službo za nujno dostavo blaga-dostava v roku 5 ur in 

dostava tudi ob nedeljah in praznikih,če je to potrebno 

 

-da bomo blago dostavljali v nepoškodovani embalaži, 
 
-da bomo upoštevali vse zahteve naročnika glede dobave in kakovosti živil iz razpisne 
dokumentacije in priloge I kot njenega sestavnega dela. 
 

 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                             ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                           PRILOGA OBR-7/1 
 
 
 

URNIK ZA DOSTAVO ŽIVIL 
 
              

 

1.mleko in mlečni izdelki: dnevna dostava med 6.00 in 7.00 uro, 

2. jajca, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00 ure 

3.olja in izdelki, dostava 1x tedensko, 

4.meso in mesni izdelki, dnevna dostava po predhodnem naročilu prejšnjega dne med 

6.00 in 7.00 uro, 

5.ribe in konzervirane ribe, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00 ure, 

6.ostalo prehrambeno blago, dostava 1x tedensko, najkasneje do 13.00ure, 

7.kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki, dnevna dostava med 6.00 in 7.00 

uro, 

8.sadni sokovi in sirupi, dostava 1x tedensko, 

9.sveža zelenjava in sadje, dnevna dostava po predhodnem naročilu prejšnjega dne 

med 6.00 in 7.00 uro, 

10.zamrznjeni izdelki iz testa, dostava 1x tedensko, 

11.zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje, dostava 1x tedensko, 

12.žita, mlevski izdelki in testenine, dostava 1x tedensko. 

                                    
 

Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                               OBR-8 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU HIGIENSKIH POGOJEV IN O UPOŠTEVANJU 
PREDPISOV 

 
 
Izjavljamo da zagotavljamo zdravstveno ustreznost živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili v 
skladu s pogoji in načeli o higieni živil -HACCP sistem 
 
Ter upoštevamo 
  
vse 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, 47/04); ter da upoštevamo 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 (Ur.list RS, št.63/2002, 117/2002, 46/06, 

53/2007).  

Ponudnik upošteva obveznosti Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene 

živil in uradnega nadzora nad živili (Ur.list RS, št.72/2010). 

Ponudnik upošteva uredbo Komisije (ES) št.37/2005 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, 

skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi (Ur.list RS, 

št.10/2005,st.18) z vsemi spremembami. 

Ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Ur.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 in Uredbo Komisije št.1881/06 o določitvi mejnih vrednosti  

nekaterih onesnaževal v živilih UL L št.364). 

 
 

 
Kraj in datum:_________________________ 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                            OBR-9 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
 
 
Izjavljamo : 
 
- da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, 
sklenjenih v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa; 
 
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih in večjih reklamacij glede kakovosti 
blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe.  
 
Seznanjeni smo, da nas naročnik lahko izloči iz postopka, če razpolaga z dokazili o 
nespoštovanju pogodbenih obveznosti v zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa. 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                               OBR-10 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU REDNEGA NADZORA KAKOVOSTI IN 

MIKROBIOLOŠKE NEOPOREČNOSTI ŽIVIL   

 
 
Kot ponudnik  izjavljamo:  
 
 

da imamo zagotovljen redni nadzor kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti živil, ki 
jih ponujamo ( Izjava velja za proizvajalce in posrednike med proizvajalcem  in 
naročnikom ); 

 
 
 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                               OBR-11 
 
 

                                                                                                               

PONUDNIK:__________________ 

                    __________________ 

 

 

 

 

 

IZJAVA O DOSTAVI VZORCEV BLAGA   
 

 

 

Kot ponudnik  izjavljamo:  

 

 

- da bomo na zahtevo naročnika poslali vzorce blaga.  

 

 

 

Kraj in datum:______________________ 

 

                                                        

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 
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                                                                                                               OBR-12 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA O DOBAVI ARTIKLOV ISTEGA DATUMA PRI POŠILJKI  
 
 
 
Kot ponudnik  izjavljamo : 
 
- da bo pri izdelkih, ki imajo označen datum izdelave oz. rok uporabnosti, imela celotna 
pošiljka isti datum, 
- da ob dobavi živil ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe.   
 
 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                               OBR-13 
 
 
PONUDNIK:__________________ 
                    __________________ 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O OBVEŠČANJU  
V PRIMERU UMIKA ŽIVIL IZ PROMETA  

 
 
Kot ponudnik  izjavljamo:  
 
 

 Da bomo odgovorno osebo naročnika takoj ustno in pisno obvestili, če bi 
lahko  bila dostavljena živila zaradi različnih vzrokov potencialno škodljiva za zdravje 
ljudi.      
 
 
 
Kraj in datum:_________________________ 
 
 
                                                                                      ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 
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                                                                                                                        OBR-14 

PONUDNIK:__________________ 

                    __________________ 

 

 

 

 

IZJAVA O IZSTAVITVI ZAHTEVANIH CERTIFIKATOV OZ. SPECIFIKACIJ, 

DEKLARACIJ IN KEMIJSKIH ANALIZ TER ZAGOTAVLJANJU DRUGIH POGOJEV  

 

 

Izjavljamo: 

 Da bomo na zahtevo naročnika dostavili certifikate, specifikacije, deklaracije, 

kemijske analize hranilnih vrednosti izdelkov po ustreznih pravilnikih, 

 

 

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA: 

 

 

 

 

Kraj in datum:______________________ 
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                                                                                                                OBR-15 
 
 
 

IZJAVA O VETERINARSKEM NADZORU PROIZVODNJE 

 

 

 

Kot ponudnik prijavljen na sklop št.1,2,3, 10 (enega ali več) izjavljamo: 

 

 Da imamo kot proizvajalec vsakodnevni veterinarski nadzor proizvodnje ali kot 

posrednik dobavljamo blago od proizvajalca, ki ima vsakodnevni veterinarski nadzor 

proizvodnje.  

 Da izpolnjujemo kot proizvajalec ali posrednik vsa načela proizvodnje in 

distribucije v skladu s sistemom HACCP. 

 

 

 

 

Kraj in datum:______________________ 

 

                                                        

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 
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                                                                                                                 OBR-16 

 

 

PONUDNIK:__________________ 

                    __________________ 

 

 

 

 

 

IZJAVA O PAKIRANJU IZDELKOV 
 

 

 

Kot ponudnik prijavljen na sklop št. 1 in 2 (enega ali oba), izjavljamo : 

 

 Da bomo na zahtevo naročnika zagotovili brezplačno rezanje in pakiranje mesnih 

izdelkov porcijsko ali drugače skladno z zahtevo naročnika. Zagotovili bomo posamično 

deklariranje.  

 

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 

 

 

 

 

Kot ponudnik prijavljen na sklop št. 3 izjavljamo : 

 

 Da bomo zagotovili brezplačno rezanje in pakiranje sirov na porcije. Zagotovili 

bomo posamično deklariranje.  

 

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 

 

 

 

 

Kraj in datum:______________________ 
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                                                                                                    OBR-17 

 

 

PONUDNIK:__________________ 

                    __________________ 

 

 

 

 

 

IZJAVA O ENOTNI TEŽI SADJA IN ZELENJAVE  
 

 

 

Kot ponudnik prijavljen na sklop št.7 izjavljamo : 

 

 

 Da bomo na zahtevo naročnika priskrbeli enotno težo sadja in zelenjave po kosu 

(na primer: paprika za polnjenje, jabolka, banane, breskve ipd. ) v skladu z zahtevami 

naročnika.   

 

 

  

 

 

Kraj in datum:______________________ 

 

                                                        

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 
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                                                                                                    OBR-18 

 

 

PONUDNIK:__________________ 

                    __________________ 

 

 

 

 

 

IZJAVA O VRAČANJU NEUPORABLJENEGA KRUHA   
 

 

 

Kot ponudnik prijavljen na sklop št.4 izjavljamo : 

 

 

 Da bomo omogočili vračanje neuporabljenega kruha, ki ima spremenjene 

organoleptične lastnosti in  ni primeren za prehrano ljudi.   

 Za vrnjeni kruh bomo priznali dobropis v znesku  ___ % od nabavne vrednosti z 

DDV za kilogram.     

 

 

 

 

 

Kraj in datum:______________________ 

 

                                                        

                                                                                ŽIG IN PODPIS PONUDNIKA 
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                                                                                                                         OBR-19 
 
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA                                        
 (izpolniti, parafirati in žigosati) 
 
 
NAROČNIK: 
OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE, Cesta 9.avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo zastopa 
ravnateljica Alenka AŠIČ 
davčna številka:44831994 
matična številka:5088402000 
TRR: 0134 26030 6873 07 
 
in 
 
2.Dobavitelji okvirnega sporazuma: 
 
 
 
dogovorijo in sklenejo naslednji 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI BLAGA 
za obdobje od 01.07.2015 do 30.06.2019 

 
1.člen 

 
Naročnik je izvedel javno naročilo »dobava konvencionalnih in ekoloških živil« po odprtem 
postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma. Obvestilo o javnem naročilu je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil dne 1.4.2015 pod oznako JN 2054/15 in v Dodatku k 
Uradnemu listu Evropske unije št. 2015/S 066-115536.  
Pogodbene stranke prav tako ugotavljajo, da je naročnik v skladu s 79. členom ZJN-2E na 
temelju ponudb - predračunov dobaviteljev in naročnikovega obvestila o oddaji naročila izbral 
dobavitelje za dobavo blaga za obdobje od 01.07.2015 do 30.06.2019 za sklop blaga 
________________ . 

 
2.člen 

 
Dobavitelji se zavezujejo, da bodo izvajali naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili 
določeni v razpisni dokumentaciji. 
Naročniku bodo dobavljali kvalitetna in neoporečna živila, ki bodo odgovarjala vsem veljavnim 
predpisom v RS, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaži izdelka ter zahtevam naročnika 
iz razpisne dokumentacije. 
 

3.člen 
 
S tem sporazumom se naročnik in dobavitelji 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. 
Naročnik bo naročal blago iz tega okvirnega sporazuma pri dobavitelju, ki bo najugodnejši 
oziroma bo nudil nižje cene v posameznem sklopu blaga oziroma posameznih izdelkov (akcije) 
od konkurence.  Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročal količinsko 
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celoten asortiman blaga opredeljen v predračunih. Če najugodnejši sklenitelj okvirnega 
sporazuma v trenutku naročila ne bo imel na razpolago izdelkov-artiklov, ki jih naročnik 
potrebuje, bo te artikle naročil pri drugem najugodnejšem sklenitelju okvirnega  sporazuma za 
sklop, če tudi ta ne bo imel pa pri tretjem in tako naprej. Enako velja v primeru, če bi 
najugodnejši sklenitelj tega okvirnega sporazuma iz kakršnihkoli razlogov prenehal izvajati 
določila iz tega sporazuma. Dobavitelji bodo naročniku dobavljali blago v obsegu vsakokratnega 
naročila ter pod pogoji in cenah, ki so opredeljeni v njihovih ponudbah. 
Naročnik si izrecno pridržuje tudi pravico, da bo posamezno blago nabavljal tudi pri drugem 
najugodnejšem, oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem sklenitelju tega okvirnega 
sporazuma  v primeru, da naročnik ugotovi, da njegovi uporabniki v večjih količinah od običajnih 
zavračajo artikle posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih znamk ali dobaviteljev, ki jih 
je ponudnik ponudil v svoji ponudbi, ali ti zaradi kašnih drugih razlogov ne ustrezajo vsem 
naročnikovim zahtevam, izbrani ponudnik, pa ne bo želel ali mogel zagotoviti ustreznega artikla 
druge blagovne znamke ali trgovskega imena, oziroma bo cena takega artikla višja od cene, ki 
jo je v ponudbi predložil drugi oziroma po vrstnem redu naslednji sklenitelj okvirnega 
sporazuma. Naročnik si posebej pridržuje tudi pravico, da posameznih artiklov ne naroča pri 
najugodnejšem ponudniku v sklopu, če blago posameznih blagovnih znamk oziroma trgovskih 
imen po okusu, vonju, videzu ali zaradi drugih razlogov ne ustreza v celoti naročnikovim 
zahtevam oziroma zahtevam njegovih uporabnikov in ti taka živila oziroma obroke pripravljene 
iz njih zavračajo v količinah večjih od običajnih. V navedenih primerih bo naročnik izbranega 
ponudnika najprej opozoril na neustreznost posameznega artikla oziroma njegovo zavračanje s 
strani uporabnikov in mu ponudil možnost, da dobavlja ustrezen artikel skladno z zahtevami 
naročnika. Če ponudnik v tem primeru ne bo izpolnil zahtev naročnika bo ta take artikle 
nabavljal pri drugem oziroma po vrstnem redu pri vsakem naslednjem ponudniku v sklopu po 
cenah, ki jih bodo ti predložili v svoji ponudbi. Prav tako si naročnik izrecno pridržuje 
diskrecijsko pravico naročati blago neposredno na podlagi okvirnega sporazuma pri drugem, 
tretjem oziroma naslednjem izbranem ponudniku po vrstnem redu ali ponudniku s statusom 
kmeta v vseh ostalih primerih, ki niso izrecno navedeni v gornjih določbah, če določeno blago 
potrebuje, pa mu ga izbrani dobavitelj, ki je podal najugodnejšo ponudbo za sklop iz 
kateregakoli razloga ne more dobaviti.  
 

4.člen 
 
Naročnik naroča blago sukcesivno glede na svoje potrebe.  
Naročnik od dobavitelja pričakuje aktivno oddajo ponudb na posamezna povpraševanja. V 
primeru, da se dobavitlj ne odziva na povpraševanja - naročila (se zaporedoma trikrat ne javi na 
povpraševanja, na katera je vabljen), lahko naročnik šteje, da dobavitelj nima interesa za 
izvajanje sklenjenega sporazuma in ga z obvestilom opomni o možnosti prekinitve okvirnega 
sporazuma.  

5.člen 
 
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 in sicer so okvirne količine navedene za eno 
leto. 
Naročnik in dobavitelji 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 v nobenem primeru ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi 
doseganja vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste živil, saj je morebitno 
zmanjšanja potrebe po živilih odvisno od števila otrok v šoli, števila zaposlenih, vrste in število 
obrokov kot tudi od ponudbe živil na trgu v času izvajanja naročila in finančnih zmožnosti 
naročnika. 
 
Naročnik in dobavitelji okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri 
dobaviteljih kupoval tudi druge vrste blaga oziroma artikle, ki niso na predračunu, če jih bo 
potreboval. 
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Za takšno blago veljajo dnevne tržne cene s cenika dobavitelja, za katere pa bo dobavitelj moral 
ponuditi posebni rabat. Naročnik v primeru nedoseganja pogodbenih količin ne nosi nikakršne 
odgovornosti do ponudnika.  
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem, telefax ali  
elektronskem naročilu v odzivnem času en delovni dan oziroma v skladu z izjavo o odzivnem 
času, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 
 

6.člen 
 

Cene posameznih artiklov iz dobaviteljevega predračuna so fiksne (razen akcijskih) za čas 12 
mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma, razen za 7.Sklop:  sadje in zelenjava in za 
15. Sklop: ekološko sadje in zelenjava, kjer se zahteva , da so  cene posameznih artiklov iz 
dobaviteljevega predračuna zaradi sezonskega oblikovanja cen artiklov v navedenih sklopih 
fiksne (razen akcijskih) za čas 6 mesecev od dneva sklenitve okvirnega sporazuma. Cene se 
lahko pred potekom obdobja fiksnosti cen spremenijo le v primeru sprememb davčnih stopenj 
oziroma trošarin, ki so posledica spremenjene državne regulative. 
Po preteku navedenega časa fiksnosti cen, so cene po ponudbenem predračunu veljavne, 
dokler dobavitelj naročnika pisno ne obvesti o spremembi cen.  
Posamezne cene se po izteku obdobja fiksnosti lahko povišajo, ko kumulativno povečanje 
indeksa cen življenjskih potrebščin preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od 
sklenitve okvirnega sporazuma. Vsa nadaljnja povišanja cen se lahko izvedejo, ko kumulativno 
povečanje tega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja. Denarne 
obveznosti naročnika se v tem primeru povečajo največ za 80% povišanja indeksa iz tega 
odstavka.  
Izjema velja za sklopa 7 in 15, kjer se po izteku obdobja fiksnosti cen, upoštevajo mesečni 
ceniki, ki jih dobavitelji naročniku mesečno posredujejo v pisni obliki oziroma naročnika sproti 
obveščajo o spremembi cen.  
Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika, 
razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik zahteva, da mu dobavitelj 
obračuna blago po nižjih cenah. Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik 
najkasneje v dveh dneh. 
 

7.člen 
 
Dobavitelj je naročnika dolžan pisno obveščati o akcijskih cenah živil in maloprodajnih cenah za 
živila, ki so predmet tega sporazuma. V primeru, da so akcijske cene oz. maloprodajne cene 
nižje od trenutnih cen dobavitelja, po katerih dobavlja naročniku živila, je dobavitelj zavezan 
naročniku živila prodati po nižjih oziroma akcijskih cenah. Naročnik v primeru pisnih akcijskih 
ponudb posameznega blaga oziroma izdelkov skleniteljev okvirnih sporazumov med letom, 
avtonomno odloča o izbiri le teh.  
 
Naročnik ne nosi nikakršne odgovornosti v primeru nedoseganja orientacijske vrednosti iz 
dobaviteljeve ponudbe.  
 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Proizvodi morajo biti I. kvalitete, živila morajo imeti čim manj dodatkov (kozervansov, umetnih 
sladil, umetnih barvil, umetnih arom, ojačevalcev okusov…), vsa živila morajo biti deklarirana in 
ob dobavi ne sme preteči več kot 1/3 roka uporabe. 
 
Pri artiklih živalskega izvora  mora biti na dobavnici viden izvor oziroma poreklo živila. Sadje in 
zelenjava morata biti ustrezne zrelosti za uživanje na dan dobave, razen če naročnik ne 
zahteva drugače, enake kvalitete v celi transportni enoti pakiranja in brez vmesnih 
poškodovanih plodov. 
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Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga (potrdila, poročila oz. izvide o 
zdravstveno higienski neoporečnosti ter energetski in biološki vrednosti), ki ga izda za to 
pooblaščena strokovna institucija. 

Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
dobavitelj dobavi kakovostno blago čim hitreje, najkasneje do skrajnega roka, ki ga dobavitelju 
za konkretno dobavo določi naročnik. Enako velja, če dobavljena živila niso istovetna z 
naročenimi, če odstopajo od količine ali jim je potekel rok uporabe. Če dobavitelj blaga ne 
zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške ponudnika ustrezen pregled blaga po inšpekcijski 
službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri 
drugem dobavitelju. 

Če je predmet sporazuma hitro pokvarljivo blago, je dolžan dobavitelj nadomestiti nekvalitetno 
blago z novim najkasneje v roku 1 ure od prejema reklamacije. 

Pri izvajanju tega sporazuma se izvajalec zavezuje ravnati v skladu z zahtevami naročnika iz 
predračuna v razpisni dokumentaciji. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da blaga, tudi če ustreza vsem pogojem iz prejšnjih odstavkov ne 
kupi, če prehrambeno blago po okusu ali drugih okoliščinah ne ustreza (neustrezen okus, 
neustrezen vonj) ali pa ga otroci oz.učenci zavračajo. 
Ponudnik se zavezuje, da bo na pobudo naročnika zaradi zavrnitve določenega v ponudbi 

ponujenega živila s strani otrok pod enakimi pogoji zagotovil drugo istovrstno živilo po enaki ali 

nižji ceni na enoto mere, v nasprotnem primeru pa bo naročnik lahko, brez kakršne koli 

odgovornosti do dobavitelja, istovrstno blago kupoval pri drugem ponudniku. 

Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi 
in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
 
Če naročnik v kasnejši obdelavi živil ugotovi oporečnost ali nekvaliteto živil, ali da živila ne 
ustrezajo njegovemu naročilu, se sestavi reklamacijski zapisnik, s katerim se uveljavlja 
reklamacija.  
 

8.člen 
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago na podlagi dobavnice. Na dobavnici morajo biti 
cene, količine in vrste živil jasno izražene, pri cenah mora biti že na dobavnicah vpisan DDV. 
Dobavnico podpišeta obe stranki.  
Količinski in kakovostni prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kot je določeno v 
prejšnjem členu. Če naročnik v kasnejši obdelavi živil ugotovi oporečnost ali nekakovost živil, ali 
da živila ne ustrezajo njegovemu naročilu, se sestavi reklamacijski zapisnik, s katerim se 
uveljavlja reklamacija. Napake naročnik reklamira v 8 dneh po prevzemu. Vsako prejeto 
reklamacijo je dobavitelj dolžan rešiti  v roku 1 dneva od prejema reklamacije in nekakovostno 
blago nadomestiti z ustreznim, če ni v tem sporazumu drugače določeno. Stroške, nastale v 
zvezi z zamenjavo nekakovostnega blaga, vključno s prevozom, trpi dobavitelj.   
 
Dobavitelj bo blago dostavljal na sedež Osnovne šole Ivana Skvarče Zagorje ob Savi in v 
podružnični šoli Čemšenik in Podkum v terminih, kot izhajajo iz urnika dostave živil kot 
sestavnega dela razpisne in ponudbene dokumentacije. 
 
Dobavitelj je dolžan prevzeti in odvažati embalažo, v kateri dostavlja artikle. 
Ponudniki bodo morali dostavljati blago v svoji embalaži, ki jo morajo še isti dan oziroma 
najkasneje naslednjega dne po dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika, tudi v 
primeru nepovratne embalaže. V primeru da dobavitelj ne odpelje embalaže lahko naročnik na 
stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. Dobavitelj je dolžan tudi redno brezplačno 
odvažati vso povratno in nepovratno embalažo. 
 

9.člen 
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Naročnik bo poravnal dobavljeno blago 30.dan po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.   
E-račun za dobavljeno blago se lahko izstavlja enkrat mesečno za več dobav skupaj. V skladu z 
Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur.l. RS, št. 59/10, 111/13) 
bo moral izvajalec vse račune od 1.1.2015 dalje naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki 
(e-račun). 
 

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

 
11. člen 

Kontaktna oseba naročnika je Nada Brezovar. 
O kontaktnih osebah dobaviteljev, bodo dobavitelji pisno obvestili naročnika. 
 
Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 
 

12. člen 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni 
obliki oz.po elektronski pošti.  
 
Naročnik sme kadarkoli odstopiti od tega sporazuma brez pojasnjevanja razlogov z odpovednim 
rokom enega meseca. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema pisne odpovedi. 
 
Naročnik sme odstopiti od tega sporazuma oziroma ga prekiniti brez odpovednega roka, če 
dobavitelj ne upošteva upravičenih pripomb naročnika oziroma krši določila tega sporazuma.O 
prekinitvi sporazuma, 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, kljub pisnemu opozorilu 
naročnika, 
- če ne upošteva upravičenih reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenih živil, 
- če dobavi nekvalitetno in oporečno blago, blago s pretečenim rokom uporabe, blago 
neustrezne teže ali pakiranja in ga na zahtevo naročnika ne zamenja, 
- če dobavitelj ne zagotavlja zahtev HACCP sistema, 
- če dobavitelj ne upošteva dogovorjenih cen živil oziroma samovoljno in mimo določil tega 
sporazuma povišuje cene, 
- če se dobavitelj ne odziva na naročila, 
- če dobavitelj ne prevzema embalaže,  
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine dobav, 
- če dobavitelj krši druga določila tega sporazuma in določila razpisne dokumentacije. 
 
Upoštevaje dejstvo, da ima naročnik finančna sredstva zagotovljena v letnih finančnih načrtih, ta 
sporazum pa se sklepa za daljše obdobje, sme naročnik ta sporazum odpovedati brez 
odškodninske ali kakršnekoli druge odgovornosti in brez odpovednega roka tudi v primeru,če v 
vsakoletnem finančnem načrtu sredstva za izvajanje tega javnega naročila ne bi bila 
zagotovljena kot tudi v primeru spremenjenih okoliščin, ki naročniku iz ekonomskih razlogov in 
razlogov racionalnosti narekujejo izvedbo novega javnega naročila. Odpoved velja z dnem 
prejema pisne odpovedi. 
 
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, bo naročnik kot sankcijo 
zaračunal 10% vrednosti brez DDV tekočega naročila oz. zadnjega naročila pred prenehanjem 
izvajanja pogodbenih določil. 
 
Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene za naročilo, na katerega se 
pogodbena kazen nanaša. 

13.člen 
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Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da 
bodo ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 

14.člen 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
Če bi v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma prišlo do statusne spremembe dobavitelja, 
naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na tretjo osebo 
v skladu s predpisi, ki urejajo prenos pogodbe. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne 
poravnave. 
 

15.člen 
Ta sporazum je sklenjen in začne veljati, ko ga podpišejo vse pogodbene stranke. 
Ta sporazum je ničen, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 
-pridobitev posla, 
-za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 
-za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku ali posredniku. 
 
Izvajalec se zavezuje najkasneje ob podpisu tega sporazuma in na podlagi 6.odstavka 14.člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, št.45/2010, 26/2011, 43/2011) 
naročniku izročiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
izvajalca, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se 
glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s 
ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime, priimek, naslov prebivališča in delež 
lastništva.  
Če izvajalec predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 
za posledico ničnost pogodbe. 
 
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija 
naročnika in ponudbena dokumentacija dobavitelja ter določila Obligacijskega zakonika in 
predpisov, ki urejajo področje živil v RS. 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v ________enakih izvodih, od katerih vsak dobavitelj 
prejme po en izvod, naročnik pa en izvod. 
 
Datum: 
 
DOBAVITELJI:                                                                 NAROČNIK: 
                                                                         
                                                                           OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 

                                                                                          Ravnateljica 

                                                                                           Alenka Ašič 
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PRILOGA OKVIRNEGA SPORAZUMA (OBVEZNO IZPOLNITI !) 
 
____________________________ 
 (izbrani ponudnik) 
 
Na podlagi 6.odstavka 14.člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.list RS, 
št.45/2010, 26/2011, 43/2011) in na zahtevo naročnika Osnovna šola Ivana Skvarče v zadevi 
sklenitve okvirnega sporazuma za izvedbo naročila »KONVENCIONALNA IN EKOLOŠKA 
ŽIVILA « dajemo naslednjo  
 
 

I Z J A V O 

oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom 
 
 
1. Lastniška struktura družbe ____________________ je sledeča: 
- 
- 
- 
(navedejo se pravne in fizične osebe ter delež lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, 
priimek, naslov prebivališča in delež lastništva)  
 
2. Tihi družbeniki in njihova udeležba: 
- 
- 
 
3. Gospodarski subjekti-povezane družbe: 
- 
- 
-  
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so gornji podatki resnični in točni. 
Seznanjeni smo, da ima lažna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih za 
posledico ničnost pogodbe. 
 
V _________, dne __________                                           Ponudnik/izvajalec:       
                                                                                        ________________________ 
                                                                                   

 
                                                                         (žig in podpis) 
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                                                                                                                      OBR-20 

 
 

IZJAVA 
ponudnika, ki pri izvedbi naročila ne nastopa s podizvajalci 

(* izjavo priloži le ponudnik, ki pri izvedbi ne nastopa s podizvajalci) 
 
  
Izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila ne bomo nastopali s podizvajalci in bomo 
celotno naročilo izvedli sami.  
 
V primeru, da se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila izkazala potreba po 
angažiranju podizvajalca, izjavljamo, da bomo z njim sklenili pogodbo.  
Izjavljamo, da bomo naročniku v 5 dneh od prejema naročnikovega poziva predložili: 
- IZJAVO, da imamo poravnane vse obveznosti do angažiranega podizvajalca; 
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno  
podizvajalcu; 
- SOGLASJE podizvajalca k neposrednemu plačilu; 
 
Smiselno enako velja, če se podizvajalec zamenja s tem, da bomo poleg zgoraj 
navedenega naročniku predloži še svojo IZJAVO, da smo poravnali vse nesporne 
obveznosti prvotnemu podizvajalcu. 
 
Seznanjeni smo, da mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati uvedbo postopka 
o prekršku, če tega ne bomo storili. 
Izjavljamo tudi, da bomo poleg svojega računa oziroma situacije naročniku obvezno 
priložiti potrjene račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. 
 
Kraj in datum: _____________   

žig 

Ponudnik 
 

(ime in priimek pooblaščene 
osebe) 

 

(podpis) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                 OBR-21 
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IZJAVA 
o nastopanju s podizvajalcem 

 
(* izjavo priložijo ponudniki, ki bodo pri izvedbi naročila nastopali s podizvajalci, pri 
čemer je potrebno to izjavo priložiti za vsakega podizvajalca posebej, zato se ta obrazec 
po potrebi kopira) 
 
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjim podizvajalcem:  

 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
Firma oz. ime podizvajalca 

 

 
Zakoniti zastopnik podizvajalca 

 

 
Matična številka 

 

 
Identifikacijska štev. za DDV 

 

 
Naslov podizvajalca 

 

 
Kontaktna oseba 

 

 
Telefon 

 

 
Telefax 

 

 
E-pošta kontaktne osebe 

 

 
Številka transakcijskega računa 

 

 
Odgovorna oseba  podizvajalca 

 

 
 

              Vrste dobav, ki jih bo izvedel 
podizvajalec: predmet, količina,  

kraj in rok izvedbe teh dobav 
 
 
 
 
 
 

Vrednost dobav, ki jih prevzema  
podizvajalec brez in z DDV 

 
 
 

Delež dobav, ki jih prevzema  
podizvajalec glede na vrednost  

ponudbe v odstotku 
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IZJAVLJAMO, da imamo do navedenega podizvajalca na dan ____________/najkasneje 30 
dni pred oddajo ponudbe/ poravnane vse nesporne obveznosti v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
 
S to izjavo naročnika tudi POOBLAŠČAMO, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje zgoraj navedenemu podizvajalcu. 
 
 
Obvezne priloge te izjave za zgoraj navedene podizvajalce, so: 

- SOGLASJE podizvajalca št. ______________ z dne ___________, s katerim 
podizvajalec soglaša, da naročnik njegove terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bo 
sodeloval kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, 
plačuje neposredno na podizvajalčev transakcijski  račun in sicer na podlagi izstavljenih 
situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo naročniku 
izstavil izvajalec (soglasje pripravi ponudnik sam);  
- dokazila o izpolnjevanju pogojev iz Navodil ponudnikom glede osnovne in poklicne 
sposobnosti ter nekaznovanosti (OBR-4, OBR-4/, OBR-4/2, OBR-4/3, OBR-4/4); 
- sklenjeno pogodbo oziroma sporazum o izvedbi s podizvajalcem. 

 
 
Če se bo po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenjal podizvajalec oziroma 
bomo sklenili pogodbo z novim podizvajalcem, mora podizvajalec posredovati naročniku kopijo  
pogodbe, ki jo je sklenil z nami v 5 dneh po sklenitvi te pogodbe.  
Kot ponudnik (glavni izvajalec) pa bomo naročniku v 5-ih dneh od prejema naročnikovega  
poziva predložiti: 
- svojo IZJAVO, da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil ta  
zamenjan; 
- svojo IZJAVO, da imamo poravnane vse nesporne obveznosti do novega podizvajalca;  
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu  
podizvajalcu; 
- SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
Seznanjeni smo, da mora naročnik Državni revizijski komisiji predlagati uvedbo postopka o  
prekršku, če zahtevanih dokazil ne bomo predložili. 
 
 
 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo poleg svojega računa oziroma situacije naročniku obvezno priložili potrjene  
račune oziroma situacije svojih podizvajalcev. 

 

 

          
Kraj in datum: _____________                

žig 

ponudnik 
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(ime in priimek  

pooblaščene osebe) 

 

(podpis) 
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ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 

 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ! 

 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik) : 

Naziv:  Datum:   

 Ura:   

Naslov:   Zap.št.:   

 Podpis:  žig 

  

Javno naročilo:  Prejemnik : 

KONVENCIONALNA IN 

EKOLOŠKA 

ŽIVILA 

 

 

OSNOVNA ŠOLA IVANA SKVARČE 

Cesta 9.avgusta 44 

1410 Zagorje ob Savi 

 

  

 
 

 
 

NE ODPIRAJ pred potekom roka za oddajo ponudb - PONUDBA ! 

 

Opomba: 

 Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da 
se na etiketi v spodnjo vrstico napiše: 
»NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE !«.  

 


