po odprtem postopku za
»DOBAVO PREHRAMBENEGA BLAGA«
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Naročnik je javni vzgojno izobraževalni zavod.
Številka:
Naslov: OSNOVNA ŠOLA LENART
Sedež: Ptujska cesta 25, 2230 Lenart
Pooblaščena oseba naročnika: ravnatelj Marjan Zadravec
Telefon: tajništvo 00386 27291230
Telefaks: 00386 27291231
Kontaktna oseba: Tatjana Kraner
E:pošta: majda.kramberger@guest.arnes.si
TRR: 012558-6030659995
Matična št.: 5086639000
ID št.: 27905918

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik Osnovna šola Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart je na Portalu javnih naročil
(www.enarocanje.si) dne ______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne
_________, Dokument __________, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis)
po odprtem postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-2-UPB5,
Uradni list RS št. 12/13) za »DOBAVO PREHRAMBENEGA BLAGA«, s sklenitvijo
okvirnih sporazumov za obdobje dveh (2) let.
V skladu z zapisanim Vas vabimo, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z
Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Tatjana Kraner.
 E-pošta: majda.kramberger@guest.arnes.si

Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do

15.7.2015

Javno odpiranje ponudb bo dne 15.7.2015 ob 9:00

do

uri v prostorih naročnika.

Predstojnik naročnika
Marjan Zadravec, ravnatelj
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8:00 ure.

OBR-2
Naročnik
Številka:
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
Datum:

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1

Splošno
I.

točka

Na Portalu javnih naročil, dne ________, pod številko objave JN _______, ter v Uradnem
listu EU, dne _________, Dokument __________, je bil objavljen javni razpis po odprtem
postopku za »DOBAVO PREHRAMBENEGA BLAGA:«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov
za obdobje dveh (2) let, po naslednjih razpisanih sklopih:
Št. sklopa

Ime sklopa

Sveže in suho sadje in zelenjava
BIO sveže, suho sadje in zelenjava
Konzervirano sadje in zelenjava
Kruh in pekovski izdelki
Žita in mlevski izdelki in testenine
Bio žita in mlevski izdelki
Bio kruh in pekovski izdelki
Slaščičarsko pecivo
Jajca
Mleko in mlečni izdelki
BIO mleko in mlečni izdelki
Sveže meso
BIO sveže meso
Mesni izdelki
Perutninsko
meso
in
izdelki
perutninskega mesa
16. Ribe in drugi morski sadeži
17. BIO sokovi
18. Ostalo prehrambeno blago
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

iz

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope
blaga. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.
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II. točka
1. ZAKONSKA PODLAGA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Javni razpis se bo izvedel, upoštevajoč naslednje predpise:
-

-

-

-

-

-

Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno
besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 ZPDZC-1 in 90/14 - ZDU-1l); v nadaljevanju: ZJN-2),
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13, 89/2014),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C; v
nadaljevanju ZPVPJN),
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 45/10,
26/11, 30/11 – Skl. US, 43/11),
Obligacijskega zakonika OZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 97/07),
Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007, z dne 28. junij 2007 o ekološki pridelavi in
označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/92 in njenih
sprememb,
Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 13/11 - uradno
prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 40/12 - ZUJF, 83/12, 14/13, 46/13 ZIPRS1314-A, 101/13 - ZIPRS1415 in 86/14),
Zakon o veterinarstvu - za živila živalskega izvora (Uradni list RS, št. 33/01,
110/2002-ZGO-1, 45/2004-ZdZPKG, 62/2004 Odl.US:
U-I-141/01-17, 93/2005ZVMS, 90/2012-ZdZPVHVVR);
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili
(Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002, 47/2004);
Uredbe Evropske unije za področje higiene živil št. 178/2002, 852/2004, 853/2004,
37/2005 in 1881/2006;
predpisov, ki urejajo ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma
živil v Republiki Sloveniji in EU,
predpisov, ki urejajo področje živil v Republiki Sloveniji in EU,
veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila (živil),
ostalih veljavnih predpisov, ki urejajo področje javnih naročil.
III.

točka

Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

IV.

točka

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati zgolj preko Portala javnih
naročil.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz
V. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
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Sestanka s ponudniki ne bo.
točka

V.

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana
pravočasno.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo
ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo
ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju
ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge
informacije o javnem naročilu, pošiljala bodisi po navadni, bodisi po e-pošti kontaktni osebi
ponudnika, navedenega v ponudbi.
Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.
točka

VI.

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:
Osnovna šola Lenart, Ptujska cesta 25, 2230 Lenart.
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 2 priloženo k tem Navodilom.
Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo
pravilno označene.

2.2

Ugotavljanje sposobnosti

VII.

točka

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
 Ponudbo (OBR-3),
 Ponudbene predračune v fizični obliki (OBR-3/1),
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5),
 Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-6),
 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-7),
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Izjavo o zagotavljanju letnih količin (OBR-8),
Izjavo o izvajanju dobave in kvaliteti dobavljenega blaga (OBR-9)
Izjava o ekološki pridelavi oz. dobavi (OBR-10)
Parafirani vzorec okvirnega sporazuma (OBR-11)
Druga dokazila, ki jih naročnik zahteva v vsebini te razpisne dokumentacije (Potrdila
bank,…)

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe
in v razpisni dokumentaciji.

VIII. točka
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

2.2.1 Osnovna sposobnost
1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima neplačane
obveznosti le do višine 50 €.
4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;
7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka
ali hujša kršitev poklicnih pravil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
8. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo
sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)
V zvezi s pridobitvijo podatkov za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji bo
naročnik ravnal v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2.
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2.2.3 Poklicna sposobnost
9. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
10. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
2.2.4 Ekonomska in finančna sposobnost
11. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
12. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
Dokazilo: potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v
zadnjih 6 mesecih pred objavo JN (šteto od datuma objave JN) ni imel blokiranega TRR.
Če ima ponudnik več TRR, mora predložiti toliko potrdil kolikor ima računov.
13. Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem
potrditve fakture s strani naročnika.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-6)
2.2.5 Tehnična in kadrovska sposobnost
14. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-7)
15. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij
glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z
dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega
postopka.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-7)
16. Ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
~7~

Dokazilo: izjava o zagotavljanju letnih količin. (OBR-8)
17. Ponudnik zagotavlja, da bo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo in
da nudi odzivni čas en delovni dan, kar pomeni da bo blago dostavil naročniku naslednji dan
po naročilu.
Dokazilo: izjavo o izvajanju dobave in kvaliteti dobavljenega blaga (OBR-9)
19. Ponudnik izpolnjuje in upošteva predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004ZdZPZ) ter predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni
list RS, št. 33/01, 110/2002-ZGO-1, 45/2004-ZdZPKG, 62/2004 Odl.US: U-I-141/0117, 93/2005-ZVMS, 90/2012-ZdZPVHVVR), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti
(Uradni list RS, št. 93/2005, 90/2012-ZdZPVHVVR, 23/2013-ZZZiv-C), Zakona o kmetijstvu
(Uradni list RS, št. 45/2008 - ZKme-1) in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/2006 ZKrmi1, 90/2012-ZdZPVHVVR). Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil
(Uradni list RS, št. 63/2002, 117/2002, 46/06, 53/2007).
Dokazilo: izjavo o izvajanju dobave in kvaliteti dobavljenega blaga (OBR-9)

IX.

točka

Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo
okvirnih sporazumov preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma
drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila,
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz
drugega odstavka 109. a člena ZJN-2.
Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga, več sklopov ali vse
sklope blaga.
X.

točka

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.
Ponudnik mora predračune predložiti v pisni obliki.
Ponudbeni predračuni (OBR-3/1) so v priloženih tabelah.
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2.3

Merilo za izbor
I. MERILA IN NAČIN OCENJEVANJA PONUDB

Naročnik bo ponudbe, po posameznih sklopih ocenil na podlagi merila »ekonomsko
najugodnejša ponudba«, in sicer na podlagi naslednjih meril:

MERILO
cena
ekološka živila
kvaliteta
dodatne
ugodnosti
ponudnika

OZNAKA TOČK
M1
M2
M3
M4

ŠTEVILO TOČK
DO
40
30
20
10

Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni ponudnik je 100. Skupno število točk (ST)
posameznega ponudnika za posamezno skupino – sklop bo naročnik dobil s seštevkom točk
posameznega merila, ki bo zaokroženo na dve decimalni mesti.
ST = M1 + M2 + M3 +
M4
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval samo v zgornji tabeli navedena merila
(od M1 do M4) in ne bo upošteval nikakršnih dodatnih popustov na ceno in nikakršnih
drugih dodatnih ugodnosti.
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov za določen skupino – sklop zbrala – i, enako
skupno število točk, bo naročnik kot ugodnejšega izbral ponudnika, ki je dosegel večje
število točk pri merilu cena. V primeru, da bi bilo tudi to število točk enako bi upošteval točke
merila ekološka živila, kvaliteta, in tako naprej (po vrstnem redu od M1 do M4).
Naročnik bo ponudbe ocenil po posameznih sklopih. V posamezem sklopu bo naročnik
praviloma izbral ponudbe dveh ponudnikov, izjemoma pa enega, v kolikor za posamezen
sklop ne bo prejel več kot ene ponudbe.
Skladno z drugim odstavkom 48. člena ZJN-2 se pri merilih za izbiro ponudbe pri naročanju
živil prednostno upoštevajo živila, ki so v shemah kakovosti (npr. pridelana živila na
integriran način, pridelana živila na ekološki način ipd.) in živila, ki so proizvedena po
nacionalnih predpisih o kakovosti živil, in v zvezi z ekološkimi živili, živila pridelana na
ekološki način, kot ga določata Uredba Sveta (ES) št. 834/2007 ali predpis, ki ureja ekološko
pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil.
Pri določitvi merila »ekonomsko najugodnejša ponudba« je naročnik dosledno upošteval tudi
Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12).
1. MERILO - »cena«
Pri navedenem merilu bo naročnik ocenjeval končno vrednost sklopa oziroma celotne
vrednosti iz predračuna. Naročnik bo točkoval ponudbe do 40 točk in sicer tako, da bo
najcenejši ponudnik dobil najvišje število točk, vsak naslednji pa glede na od prejšnjega
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najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše število točk, kar je osnova tudi za
točkovanje pri ostalih merilih in sicer:
najnižja ponudbena cena celotnega
sklopa
M1 po merilu »cena« = ----------------------------------------------------ponudbena cena primerjanega ponudnika
celotne sklopa

x 40

2. MERILO - »ekološka živila«
Po merilu »ekološka živila« ponudnik lahko prejme največ 30 točk.
Pri merilu »ekološka živila« bo naročnik upošteval živila, ki so pridelana na ekološki način,
kot to določajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali
predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, in za
katera ponudnik v obrazcu predračuna, v stolpcu »ekološka živila« navede eko / bio /
ekološko živilo ali drug istopomenski naziv in ponudbenemu predračunu predloži ustrezen
certifikat ali potrdilo, da ima živilo znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja da živilo
izpolnjuje zahteve, oziroma da je živilo pridelano na ekološki način in na certifikatu označi
zaporedno številko živila iz ponudbenega predračuna.
Po navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:
število živil v sklopu),
ki jih ponuja ponudnik in imajo ekološki certifikat
M2 po merilu »ekološka živila« = ----------------------------------------------------------------- x 30
število vseh živil v sklopu,
ki jih ponuja ponudnik
Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo ponudnik, ki bo ponudil živila, ki imajo
znak za okolje tipa I, kar ponudnik dokazuje s certifikatom ali potrdilom, da so pridelana na
ekološki način, kot to določajo Uredba Sveta (ES) št. 834/2007, Uredba Komisije (ES) št.
889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma
živil, v posameznem sklopu, prejel sorazmerno število točk izračunano na podlagi zgoraj
navedene formule.
Ob tem bo naročnik izključno upošteval samo vpise v obrazec predračuna v stolpcu
»ekološko živilo«, za katera bo ponudnik ponudbi priložil ustrezno potrdilo ali drug
dokument iz katerega bo izhajalo, da živila izpolnjujejo navedene zahteve. Ponudnik, ki
ne bo v obrazcu predračuna označil, da gre za ekološko živilo iz naslova tega merila ne
bo prejel točk.
Naročnik bo pri ocenjevanju po merilu »ekološka živila« upošteval naslednje oznake:

~ 10 ~

uradni državni znak
za ekološko pridelavo

uradni znak evropske
unije

znak Zveze združenj
ekoloških kmetov –
zasebna
blagovna
znamka za ekološko
pridelavo

mednarodno
združenje
Demeter
international,
zasebna blagovna znamka za
biodinamično pridelavo
znak Inštituta za kontrolo in
certifikacijo Univerze v
Mariboru
za
ekološko
pridelavo
znak za ekološko pridelavo
Inštituta za kontrolo in
certifikacijo v kmetijstvu in
gozdarstvu (SI-01-EKO) in
BUREAU VERITAS d.d.
Ljubljana (SI-BV-EKO)

Pri ocenjevanju po merilu »ekološka živila« bo naročnik upošteval tudi tiste certifikate, ki
označujejo ekološko pridelavo živil, izdane s strani tujih pooblaščenih organizacij za nadzor
in certifikacijo ekološke pridelave in predelave.
Ponudnik za isto živilo ne bo prejel točk po merilu »ekološko živilo« in »kvaliteta«,
ampak zgolj pri enem od meril, kateremu bo živilo ustrezalo.
3. MERILO - »kvaliteta«
Po merilu »kvaliteta« lahko ponudnik prejme največ 20 točk.
Pri merilu »kvaliteta« bo naročnik upošteval oznako kvalitete ponujenega živila, ki jo bo
ponudnik vpisal v obrazcu predračuna, v stolpcu »znak kvalitete« in za ponujena živila
predložil ustrezno potrdilo, certifikat ali drug dokument iz katerega bo izhajalo, da živilo
izpolnjuje pogoje v zvezi z navedenimi oznakami oziroma živilo ima navedeno oznako, in na
katerem bo vpisana zaporedna številka živila iz ponudbenega predračuna. Pri živilih, kjer je v
obrazcu predračuna navedeno, da živilo mora imeti določeno oznako pridelave, je pogoj, da
ponudniki ponudijo navedena živila.
Po navedenem merilu bo naročnik izračunal točke na naslednji način:
število živil v sklopu,
ki jih ponuja ponudnik in imajo
enega od znakov kvalitete
M3 po merilu »kvaliteta« = ---------------------------------------------------------število vseh živil v sklopu

x 20

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun, bo ponudnik, ki bo ponudil živila, ki imajo
enega od uradno veljavnih in priznanih znakov kakovosti živil: nacionalni in evropski zaščitni
znaki oziroma simboli kakovosti, evropski oziroma nacionalni zaščitni znaki za zaščitene
kmetijske pridelke oziroma živila, nacionalni zaščitni znak za višjo kakovost, znak varovalno
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živilo, integrirana pridelava, razen znaka za ekološko / bio živilo, v posameznem sklopu,
prejel sorazmerno število točk izračunano na podlagi zgoraj navedene formule.
Naročnik bo po merilu »kvaliteta« upošteval tudi veljaven certifikat IFS - International Food
Standard - Standard for Auditing Retailer (and Wholesaler) Branded Food products, v
primeru, da ga bo ponudnik (kot ostala dokazila za uradno veljavne in priznane znake
kakovosti živil), priložil ponudbi in bo iz certifikata jasno razvidno, da se nanaša na področje
živil, ki jih ponudnik ponuja.
Ob tem bo naročnik izključno upošteval samo vpise v obrazec predračuna v stolpcu
»znak kvalitete«, za katera bo ponudnik ponudbi priložil ustrezno potrdilo ali drug
dokument iz katerega bo izhajalo, da živila izpolnjujejo navedene zahteve.
Ponudnik mora na certifikatu oziroma dokazilu, ki je izdano s strani neodvisne
institucije, vpisati zaporedno številko živila iz ponudbenega predračuna, ki ga je ponudil
in ima znak kvalitete. V kolikor ponudnik na certifikatu ne bo označil zaporedne
številke živila iz ponudbenega predračuna, naročnik pri ocenjevanju ne bo upošteval.
Ponudniku ni potrebno vpisati zaporedne številke živila iz ponudbenega predračuna na
certifikat ali drugo ustrezno dokazilo, v kolikor se certifikat nanaša na skupino oziroma
področje živil, ki jih je ponudnik ponudil v ponudbi (npr. IFS).
Ponudnik, ki v obrazec predračuna v stolpcu »znak kvalitete« ne bo pri posameznih
ponujenih živilih ali pri nobenem od živil vpisal uradno podeljenega znaka, ki ga ima
posamezno živilo, ki ga ponuja in za taka živila ne bo ponudbi priložil ustreznega potrdila ali
drugega dokumenta iz katerega bo izhajalo, da živila izpolnjujejo navedene zahteve, po tem
merilu ne bo prejel točk.
Ponujenega posameznega živila, za katerega naročnik zahteva, da je integrirane pridelave,
ponudnik pa zanj v obrazec predračuna ne bo vpisal zahtevane kvalitete (kakovosti) živila in
ne bo priložil ustreznega certifikata oziroma dokazila, da je živilo pridelano na zahtevan
način, naročnik pri ocenjevanju ne bo upošteval.
Kot znak kvalitete (kakovosti) pri posameznem živilu bo naročnik upošteval izključno samo
kateregakoli od zgoraj navedenih znakov ali označb, torej znake, ki so uradno podeljeni
(certificirani) in priznani in se nanašajo izključno na kakovost živil. Drugih znakov
kakovosti živil ali blagovnih znamk živil (tudi ne navedbe lastna blagovna znamka) ali
znakov, ki niso uradno podeljeni, naročnik pri ocenjevanju ponudb po tem merilu ne bo
upošteval. Naročnik po merilu »kvaliteta« tudi ne bo upošteval živil ekološke / bio
pridelave.
Prav tako naročnik ne bo upošteval, če bo ponudnik pri živilih navedel I. kvaliteta – le ta
je namreč zahteva in pogoj pri vseh razpisanih živilih. ISO standard, ki se nanaša na
urejenost poslovanja, proizvodnje, skladiščenja ipd. ni znak kvalitete (kakovosti) živil;
znaka SQ naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval.
Ponudnik za isto živilo ne bo prejel točk po merilu »ekološko živilo« in »kvaliteta«,
ampak zgolj pri enem od meril, kateremu bo živilo ustrezalo.

~ 12 ~

4. MERILO - »dodatne ugodnosti ponudnika«
Naročnik bo ovrednotil dodatne ugodnosti ponudnika, ki jih bo le-ta nudil naročniku v času
trajanja pogodbe. Najvišje možno število točk po tem merilu znaša 10 točk. Ponudbe bodo
točkovane na način razviden iz naslednje tabele:

Dodatne ugodnosti ponudnika
dodatni rabat v višini 0 % od realizirane vrednosti
posla
dodatni rabat v višini 1 % od realizirane vrednosti
posla
dodatni rabat v višini 2 % od realizirane vrednosti
posla
dodatni rabat v višini 3 % od realizirane vrednosti
posla
dodatni rabat v višini 4 % od realizirane vrednosti
posla
dodatni rabat v višini 5 % od realizirane vrednosti
posla

Število točk
0
2
4
6
8
10

Za realizirano vrednost posla se gleda vrednost plačila naročnika (vrednost plačila brez davka
na dodano vrednost - DDV ) v času trajanja pogodbe.
XI.

točka

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »ekonomsko najugodnejša
ponudba«.
XII. točka
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške
(prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih
stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in
tako dobljene vrednosti sešteje.
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je
določen v vzorcih okvirnih sporazumov.
XIII. točka
Naročnik bo v posameznem sklopu blaga sklenil okvirni sporazum z najmanj enim ali več
ponudniki za obdobje dveh (2) let (OBR-11) med sklenitelji okvirnega sporazuma, ki jih bo
izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije.
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Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dveh let, oziroma veljavnosti
okvirnega sporazuma.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum brez ponovnega odpiranja konkurence za obdobje dveh
(2) let (OBR-11) z vsemi ponudniki, katerim je bila za posamezen sklop priznana sposobnost.
2.4
Finančna zavarovanja
Ponudniku ni potrebno predložiti finančnih zavarovanj (bančnih garancij).

2.5

Pogoji dobave
XIV. točka

Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga posameznega sklopa izločil iz ocenjevanja
ponudb. Pripisi v ponudbene predračune v stolpcu »Artikel« niso dovoljeni.
Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni na koncu vsakega predračuna in
veljajo samo za dobavo blaga v tem sklopu.
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 po
podpisu okvirnega sporazuma po predhodnem povpraševanju naročnika.
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah,
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu
ponuditi blago po teh cenah.
2.6

Splošni in posebni pogoji
1. KAKOVOSTNE ZAHTEVE

Vsa ponujena živila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom in
standardom, ki veljajo na področju živil (proizvodnje / pridelave, predelave, obdelave,
pakiranja, skladiščenja in transporta) v Republiki Sloveniji in EU.
Ponudniki morajo upoštevati pri pripravi svoje ponudbe vso pozitivno zakonodajo s področja
živil ter njihove omejitve oz. prepovedi, predvsem pa, da:
 živali ne smejo biti krmljene z GS krmo
 živali in izdelki oz. njihovi produkti so hranjeni s krmo brez dodatkov ribje in
mesno-perne moke
 ponudniki na zahtevo naročnika posredujejo certifikat, da njihove surovine,
izdelki in derivati (soja, koruza, krompir, ogrščica ipd.) niso gensko
spremenjeni.
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Živila morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so škodljive zdravju ali
sestavin, ki bi z veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja posameznih sestavin v
živilih. Ponudniki ne smejo ponuditi gensko spremenjenih živil.
Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle I. kvalitete. Za zagotovitev kvalitete
mora ponudnik zagotoviti tudi, da so prehrambeni artikli v ustrezni embalaži in na ustrezen
način pripeljani naročniku. Podrobnejše zahteve so opisane v Priročniku z merili kakovosti za
živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah (v nadaljevanju Priročnik), dostopnem na
internetni strani Ministrstva za zdravje in sicer:
http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravja_in_zdr
av_zivljenjski_slog/prehrana/publikacije_in_druga_gradiva/
Naročnik zahteva, da ponudnik pri dobavi živil upošteva kakovostna merila, ki so opisana za
vsa živila.
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb prednostno upošteval živila, ki so v shemah kakovosti
(npr.: sezonsko pridelana na integriran način in sezonsko pridelana na ekološki način) in
živila, kar je skladno z drugim odstavkom 48. člena ZJN-2 in merili navedenimi v tej razpisni
dokumentaciji. Skladno z merili za ocenjevanje bo naročnik upošteval tudi lastno proizvodnjo
živil.
Vsa živila morajo ustrezati naslednjim pravilnikom:
pravilnik o aditivih za živila
pravilnik o aromah
pravilnik o ekstrakcijskih topilih
vsem pravilnikom, ki urejajo področje krmljenja živili
pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil
pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana
pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov
pravilnik o sladkorjih
pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti
sladkorjev, namenjenih za prehrano
pravilniku o kakovosti soli
pravilniku o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil.
2. EMBALAŽA IN PREVOZI
Ponudniki bodo morali dostavljati blago v svoji embalaži, ki jo MORAJO ŠE ISTI DAN
OZ. NAJKASNEJE NASLEDNJEGA DNE PO DOBAVI PREVZETI NAZAJ IN
ODPELJATI S PROSTORA NAROČNIKA, tudi v primeru nepovratne embalaže
(VELJA ZA POVRATNO IN NEPOVRATNO EMBALAŽO!).
Embalaža in prevozi (prevozna sredstva in osebe) vseh živil ali izdelkov morajo bit v skladu z
veljavno zakonodajo in izvedeni v primernem prevoznem sredstvu ter v skladu s HACCP
sistemom in vsemi spremljajočimi higienskimi programi, ki veljajo za živila in izdelke v
prometu.
Zaželeno je, da so živila in izdelki v embalaži, ki je okolju prijazna (iz recikliranih materialov
in obnovljivih surovin).
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3. ZAMENJAVE ŽIVIL IN ENAKOVREDNA ŽIVILA
Zamenjava naročenega živila z drugim (tekom izvajanja naročila) ni dovoljena, razen v
primeru da naročenega živila ni na tržišču in se je ponudnik predhodno dogovoril (pisno
soglasje naročnika) z naročnikom za dostavo »enakovrednega« živila po nespremenjeni ceni.
Navedbo »enakovredno« je naročnik uporabil tudi pri posameznih opisih živil. Ponudniki
lahko v teh primerih ponudijo tudi enakovredna živila drugega proizvajalca ali druge
blagovne znamke (drugačno trgovsko ime živila), vendar pa morajo ta živila po kvaliteti,
lastnostih, uporabi v celoti ustrezati razpisanim živilom.
Navedba »in enakovredno« se uporablja tudi skladno z 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki
določa, da je sklicevanje na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma
dovoljeno, ni mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem
navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom, s tem da se pri
takem sklicevanju navedeta besedi »in/ali enakovredno«.
4. DEKLARACIJE
Ponudnik mora za vsako ponujeno živilo na zahtevo naročnika tekom trajanja pogodbe
predložiti deklaracijo ali specifikacijo ali interno izjavo, da živilo ustreza kakovostnim
zahtevam naročnika. Vsak zgoraj navedeni dokument, mora biti žigosan in podpisan s strani
pooblaščene oziroma odgovorne osebe ponudnika.
5. VZORCI ŽIVIL
Naročnik si pridržuje pravico od vsakega posameznega ponudnika kadarkoli v času od
odpiranja ponudb do izdaje obvestil o izbiri ponudnikov, zahtevati brezplačno dostavo
vzorcev posameznega živila ali izdelka. Naročnik si pridržuje pravico od vsakega izbranega
ponudnika, zahtevati vzorce posameznega živila ali izdelka tudi kadarkoli v času trajanja
pogodbenega razmerja.
Glede na naravo živila ali izdelka se bo naročnik z vsakim posameznim ponudnikom
dogovoril o roku vračanja vzorcev.
V kolikor naročnik ugotovi da vzorec, ki ga dostavi ne ustreza kakovostnim zahtevam,
oziroma ga uporabniki zavračajo im pravico da takega živila ne naroča več pri posameznem
ponudniku.

II. ZAHTEVE NAROČNIKA PO SKUPINAH ŽIVIL
MLEKO IN MLEČNI IZDELKI
Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.
Prehrambeni artikli iz navedene skupine, morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb, ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:
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-

pravilniku o kakovosti kefirja
pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku
pravilniku o kazeinih in kazeinatih
pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega
konzerviranega mleka
pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov
pravilniku o vzorčenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko
pravilniku o vzorčenju surovega mleka za določanje količine mlečne vode
pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla I. vrste in o izvajanju uredb Sveta in
uredb Komisije.

Dobavitelj tekočih mlečnih napitkov v embalaži 150-200 ml je dolžan dostaviti slamico.
Naročnik bo naročal mlečne pijače, izdelke iz fermentiranega mleka in mlečne izdelke
po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja.
Dobavitelji pa se bodo morali držati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne
embalaže.
Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
- ki ne vsebujejo umetnih barv in arom
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov
- s čim manjšo količino aditivov.
Mleko in mlečni izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko
hlajena vozila). Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami
naročnika in vsemi veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo
VURS. Živila morajo imeti deklaracijo.
Mleko mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika in brez
konzervansov.
Hramba in prevoz pri temperaturi do + 8˚C.
Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez
konzervansov, aditivov in umetnih sladil, po potrebi različnih okusov in z dodatkom sadja ali
sadnega pripravka. Hramba in prevoz pri temperaturi do +8°C.
Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez
konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C.
Kisla smetana mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika.
Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C.
Maslo mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Mora biti brez
konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C
Sladoled mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, z raznimi
dodatki in okusi, brez aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi -18°C.
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MESO IN MESNI IZDELKI
Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, posebej pa še:
- pravilniku o kakovosti mesa klavne živine in divjadi,
- pravilniku o razvrščanju in označevanju govejih trupov
- pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov
- pravilniku o označevanju govejega mesa
- pravilniku o označevanju perutninskih mesnih izdelkov
- pravilniku o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa
- pravilniku o razvrščanju prašičjih trupov
- pravilniku o metodah za ugotavljanje deleža mesa
- pravilniku o registraciji posebnega načina reje
Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje mesa
in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kockice, oz. po
naročilu, brez kosti, vidne maščobe in veznega tkiva; narezana salama ipd., imeti pa
morajo ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Ponudnik mora naročniku
dobavljati sveže, ohlajeno meso, ki mora biti označeno s poreklom oziroma izvorom
mesa. Naročnik si pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine
oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke.
Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Dobavitelj
mora zagotoviti, da odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak
procent pri teži ne sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih izdelkov.
Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka. Naročnik
naroča meso mlade govedine in teletine I. in II. Kategorije. Pod I. kategorijo je
zahtevano le stegno brez bočnika in brez kosti. Pod II. Kategorijo je zahtevano pleče
brez kosti.
Svinjsko meso mora biti I. ali II. kategorije, odvisno od naročila. Pod I. kategorije je
zahtevano le stegno brez kosti, pod II. Kategorijo pa je zahtevano pleče brez kosti.
Dobavitelj je dolžan na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti kategorijo
dobavljenega mesa.
Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s
hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore
naročnika je po dogovoru oz. ob uri, ki jo bo določil naročnik.
Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti učencev (manj slani, mastni in
začinjeni). Dobavitelj mesnih izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati naročniku
poročila oz. izvide o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz. V kolikor tega ne bo
storil, bo to razlog za odpoved okvirnega sporazuma.
Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v
skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti
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razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti, brez tujega vonja,
prosti vidnih krvnih madežev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih deformacij, dobro
izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo maščobe. Naročnik bo naročal le sveže in
ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali odmrznjeno
perutninsko meso bo naročnik zavrnil.

RIBE IN KONZERVIRANE RIBE
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje.
Dobavitelji so dolžni dostavljati le artikle blagovne znamki, ki jo bodo navedli v
ponudbeni dokumentaciji. Za vse artikle se zahteva, da morajo biti I. kvalitete.
Dobavitelj mora na dobavnico navesti kakovostni razred dobavljenega blaga. Dobavitelj
bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se
hladilna veriga ne prekine.

OLJA
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
- pravilnik o kakovosti jedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi
- standardom za mazave maščobe
- pravilniku o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično
ocenjevanje deviškega olja.

ZELENJAVA, SADJE, KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, ZAMRZNJENA
ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE, TER SOKOVI
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, posebej še:
- pravilniku o kakovosti sadnih sokov in določenih istovrstnih izdelkov
- pravilniku o kakovosti sadnih džemov, želejev, marmelad in sladkane kostanjeve kaše,
- vsem pravilnikom, ki urejajo področje ekološke pridelave hrane
- pravilniku o integrirani pridelavi poljščin
- pravilniku o integrirani pridelavi sadja
- pravilniku o integrirani pridelavi grozdja in vina
- pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave
- pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi
- pravilniku o kakovosti gorčice
Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe pri svežem sadju in zelenjavi upošteva, da se v posameznih
letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava in da bo naročnik spremljal
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spreminjanje cen na trgu. Zaželeno je, da je čim več prehrambenih artiklov slovenskega
izvora. Naročnik zahteva od ponudnikov obvezen odvoz embalaže tako nepovratne kot
povratne. Zelenjavo in sadje naročnik naroča po zaporedju zorenja posameznih vrst zelenjave
in sadja. Naročnik bo priznal le neto težo blaga. Pri vsaki dobavi artiklov pod navedeno
skupino, mora dobavitelj na dobavnici navesti kakovostni razred dobavljenega blaga in sorto.
Ponudnik mora ponuditi in dobavljati živila:
- ki ne vsebujejo umetnih barv in arom
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov
- s čim manjšo količino aditivov.
ZELENJAVA IN SUHE STROČNICE
Naročnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda I. Krompir mora biti kalibriran z max
20% odpadka.
JABOLKA IN HRUŠKE
Naročnik bo naročal jabolka in hruške po zaporedju zorenja posameznih sort. Naročnik
zahteva od ponudnikov jabolka ali hruške ekstra kakovosti. V primeru, da velikost
(kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega težo 120 g, naročnik zahteva
jabolka I. kvalitete. Jabolka in hruške morajo biti sveža, primerne zrelosti,
nepoškodovana in zahtevnega kalibra.
OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE
Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, nepoškodovano in zahtevanega kalibra.
Naročnik zahteva porcijsko sadje, tako da teža posameznega sadeža ne prekorači
normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, za banane pa 150 g (sadje katero se lahko
porcionira). Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, češnje, marelice, slive,
jagode, limone, grozdje…). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrst ekstra
kakovosti presega zahtevan kaliber naročnik zahteva sadje I. kvalitete.
Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje,
borovnice, maline, kaki…) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja.
ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE
Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami,
tako da se hladilna veriga ne prekine. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland
kategorije.
KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE
Vsa vložena zelenjava mora biti brez kemičnih konzervansov.
Vse vrste vloženega sadja in marmelad morajo biti brez kemičnih konzervansov in
sladil. Sadeži v hruškovem in breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani
na polovice, četrtine ali koščke plodov.
Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in
ne sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v kompotih
naj bo vsaj 55%.
Vse marmelade morajo imeti najmanj 50% sadnega deleža.
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SADNI SOKOVI
Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K
sadnemu soju v nepovratni embalaži 2 dl mora dobavitelj priložiti slamico. Nepovratna
embalaža za sokove mora biti tetra, pure, brick pak ali podobno.

ŽITA, MLEVSKI IZDELKI, TESTENINE, ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA, KRUH
IN PEKOVSKO PECIVO
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov
Vsa žita in mlevski izdelki morajo biti pakirani v papirnatih vrečah zahtevane teže.
Dobavitelj je dolžan v vse kuhinje vrtca dostavljati riž enake sorte. Naročnik naroča le
testenine, izdelane iz durum pšenične moke.
Pri zamrznjenih izdelkih iz testa naročnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa
omogočati oblikovanje velikosti otroške porcije. Zamrznjena peciva naroča naročnik po
komadih in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je dolžan dostaviti
blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako, da se hladilna veriga ne
prekine.
Na željo naročnika je dobavitelj dolžan vse vrste pekovskega peciva prerezati za
pripravo sendvičev. Cena preračunanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v
predračunskem obrazcu.
Ponudniki naj v svoji ceni upoštevajo morebitne posebne zahteve naročnika glede na
konkretno sukcesivno naročilo (narezan kruh, prerezane žemlje…). Ponudnik mora, v primeru
da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi skupinami v količinah in v pakiranju, kot ga
bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem primeru bo neupoštevanje naročila
naročnika kršitev pogodbe. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati gramature
določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za
naročnika in jih naročnik tudi zahteva.
SLAŠČIČARSKI IZDELKI
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti izdelkov iz žit
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov
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Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, da se keksi ne lomijo, drobijo ali drugače
poškodujejo.
Dobavitelj je dolžan dostaviti slaščičarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi
napravami, tako da se hladilna veriga ne prekine.
SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO
Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod točko I., 1
navodil ponudnikom za izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom
in pogojem, ki urejajo to področje, še posebej pa:
- pravilniku o kakovosti čaja
- pravilniku o kakovosti pecilnega praška, praška za puding in vanilijevega sladkorja
- pravilniku o kakovosti kakavovih in čokoladnih izdelkov
- pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov
- pravilniku o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline
- pravilniku o medu.
Naročnik si pridržuje pravico, da blago naroča po komadih in ni dolžan prevzeti
transportnega pakiranja.
XV. točka
Ponudba mora veljati do dne 30. 9. 2015.Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

XVI. točka
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz VIII. točke teh Navodil ugotavljal za vsakega gospodarskega
subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
XVII. točka
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudniki morajo izpolnjene Ponudbene predračune (OBR-3/1) priložiti v fizični obliki.
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudnik mora priložene vzorce okvirnih sporazumov na zadnji strani parafirati in žigosati.
XVIII. točka
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva
na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal
kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika
glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
XIX. točka
Izbran ponudnik bo moral okvirni sporazum podpisati najkasneje v osmih (8-ih) dneh od
dneva pravnomočnosti Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru bo
naročnik ponudnika izločil iz postopka.
Če pride do statusne spremembe stranke okvirnega sporazuma, pridobi status stranke
novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja
ali prisilne poravnave.

2.7 Sprememba in umik ponudbe
XX. točka
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb.
Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili VI.
točke Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb
in veljavnosti ponudbe, bo naročnik takega ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka.
Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali
pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.
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2.8 Pouk o pravnem sredstvu
XXI. točka
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011, v nadaljevanju
ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno
izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v
revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopeku navaja kot kršitev naročnika v postopku
oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 3.500,00 € na TRR pri Ministrstvu za finance, št.
01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11
16110-7111290-_____________.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega
ponudnika.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S
kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za
finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Predstojnik naročnika
Marjan Zadravec, ravnatelj
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2.7.2 Priloga 2: Naslovnica ponudbe
POŠILJATELJ:

Označi:
Ponudba
Sprememba
Umik
Oznaka javnega razpisa:
»NE ODPIRAJ – PONUDBA«
Za javni razpis:
»DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA«

_______________________
_______________________

(izpolni naročnik)

______

Datum in ura prispetja:
Način prispetja:
Podpis prevzemnika:
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_________

3.

PONUDBEN DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Obrazci za pripravo ponudbe
za
»DOBAVO PREHRAMBENEGA BLAGA«
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Naročnik
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
OBR-3

Ponudnik:
_______________________
_______________________
_______________________

PONUDBA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo
v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe za naslednje razpisane sklope:
Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno v EUR z DDV:
Zap.
št.

Končna ponudbena cena v
EUR z DDV

Ime sklopa

1.

_____________________

2.

_____________________

3.

_____________________

4.

_____________________

5.

_____________________

6.
7.
8.
9.
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10.
11.
12
13.
14.
15.
16.
17.
18.

* Prilogi:
 Ponudbeni predračuni (OBR-3/1) v fizični obliki
 Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka
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Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
OBR-4

Ponudnik:
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena, ki so
navedena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Ponudnik lahko ima
neplačane obveznosti le do višine 50 €).
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali
hujša kršitev poklicnih pravil.
8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.
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Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano
pri

_____

dne

________________

in

smo

člani

naslednje

organizacije:

_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register
Slovenije.
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
 dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 6. iz VIII. točke Navodil ponudnikom za
izdelavo ponudbe.
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
 potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
 lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega
naročila, ne potrebujejo.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
 da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki
točni in resnični.
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Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje
izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se
morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom (šesti odstavek 42. člena
ZJN-2).
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAGA, objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________ (naročnik OŠ Lenart).

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik
OBR-5
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Osnovna šola Lenart, Ptujska cesta 25, 2230
Lenart, za namene javnega razpisa : DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA, objavljenega
na Portalu javnih naročil, (www.enarocanje.si) dne ______ pod številko objave JN ______,
ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument __________, pridobi naše osebne
podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali
nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
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c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAG , objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, pod
številkami objave, kot izhaja iz teksta zgoraj.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik:
OBR-6
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

Ponudnik:
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVA O
PLAČILNIH POGOJIH
Izjavljamo, da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno
izstavljene in potrjenega računa s strani naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAG , objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik
OBR-7
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo,
 da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih,
 da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega
postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAGA , objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik:
OBR-8
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
Ponudnik:
_______________________
_______________________
_______________________
IZJAVO O ZAGOTAVLJANJU LETNIH KOLIČIN
Izjavljamo,
 da zagotavljamo letne količine za vse razpisane vrste blaga iz naslednjih sklopov:
Ponudnik obkroži zaporedno/-e številko/-e sklopa/-ov, na katere se prijavlja
1.

Sveže in suho sadje in zelenjava

2.

BIO sveže, suho sadje in zelenjava

3.

Konzervirano sadje in zelenjava

4.

Kruh in pekovski izdelki

5.

Žita, mlevski izdelki in testenine

6.

BIO žita in mlevski izdelki

7.

BIO kruh in pekovski izdelki

8.

Slaščičarsko pecivo

9

Jajca

10.

Mleko in mlečni izdelki

11.

BIO mleko in mlečni izdelki

12.

Sveže meso
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13

BIO sveže meso

14.

Mesni izdelki

15.

Perutninsko meso in izdelki iz perutninskega mesa

16.

Ribe in drugi morski sadeži

18.

Ostalo prehrambeno blago

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAGA , objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Naročnik
OBR-9
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVO O IZVAJANJU DOBAVE IN KVALITETI DOBAVLJENEGA BLAGA

Izjavljamo,
 da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo;
 da nudimo odzivni čas en delovni dan, kar pomeni da bomo blago dostavili
naročniku naslednji dan po naročilu;
 da imamo organizirano službo za kontrolo kakovosti izdelkov, ki jih nudimo oz.
imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod;
 da izvajamo notranji nadzor po sistemu HACCP.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za DOBAVO
PREHRAMBENEGA BLAGA , objavljen na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) dne
______ pod številko objave JN ______, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument
__________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-10
Naročnik
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart
Ponudnik
_______________________
_______________________
_______________________

IZJAVA O EKOLOŠKI PRIDELAVI OZ. DOBAVI
Izjavljamo, da ekološko pridelujemo svežo zelenjavo in sadje oz druga živila oz., da
dobavljamo samo ekološko pridelana živila, za kar prilagamo ustrezna potrdila (odločbo o
ekološki kmetiji) ipd.
PRILOGE
Datum:

Žig

Ponudnik:

Podpis odgovorne osebe



RAZPISNI OBRAZEC 10 - izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o ekoloških
živilih izpolnijo samo ponudniki, ki bodo naročniku, v primeru da bodo izbrani,
dobavljali živila pridelana oz. proizvedena na ekološki način. Ponudniki temu obrazcu
priložijo potrdila pristojne inštitucije o ekološki pridelavi/predelavi.
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1.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA

Vzorca okvirnega sporazuma ponudniki ne izpolnjujejo, ampak samo parafirajo.
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OBR-11
Vzorec okvirnega sporazuma za sklop št. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13, 14, 15, 16, 17, 18 z več
strankami okvirnega sporazuma
Naročnik
Osnovna šola Lenart
Ptujska cesta 25
2230 Lenart

IŠ za DDV: SI27905918
ki ga zastopa Marjan Zadravec, ravnatelj
in
Stranke okvirnega sporazuma:
[POLNI NAZIV 1. PODPISNIKA, polni naslov]
identifikacijska številka za DDV: SI[številka]
[POLNI NAZIV 2. PODPISNIKA, polni naslov]
identifikacijska številka za DDV: SI[številka]
[POLNI NAZIV 3. PODPISNIKA, polni naslov]
identifikacijska številka za DDV: SI[številka]
so sklenili naslednji
OKVIRNI SPORAZUM
1.

člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo,
Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14, 32/14 - ZPDZC-1 in 90/14 ZDU-1l), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne_________, pod številko objave JN
_________, ter v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument __________ z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo PREHRAMBENEGA BLAGA, skupina (sklop)
[številka in ime skupine blaga].
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2.

člen

S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih
pogojih izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno
dokumentacijo strank okvirnega sporazuma, ki veljajo ves čas trajanja okvirnega sporazuma.
3.

člen

Cene, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna, ki je priloga te pogodbe so fiksne
za obdobje trajanja sklenitve tega sporazuma.
4.

člen

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju
trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo
dejansko potreboval.
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri
stranki okvirnega sporazuma (dobavitelju), kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso
na predračunu, če jih bo potreboval.
Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega
sporazuma predložiti po predhodnem pozivu naročnika.
Dobavitelj blaga za posamezno leto se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po
predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času en delavni dan.
Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje lahko naročnik
te artikle kupuje pri drugi (dobavitelju) stranki tega sporazuma.
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik začasno
kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila najnižje cene po
ponudbenem predračunu. Naročnik bo ponovno zahteval od vseh strank okvirnega
sporazuma, da predložijo predračune in opravil izbiro dobavitelja.

5.

člen

Cene, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje trajanja
sklenitve tega sporazuma.
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V primeru spremembe cen posameznih artiklov za več kot 5% (po uradnih podatkih
statističnega urada RS), bo naročnik na zahtevo stranke okvirnega sporazuma priznal
povečanje cene, ki presega 5%. Stranka okvirnega sporazuma mora predložiti naročniku
ustrezna dokazila o dejanskem povišanju cen posameznih artiklov.

6.

člen

Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah,
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in
mu ponuditi blago po teh cenah.
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom, določilom te razpisne
dokumentacije in pogojev ter deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih
dokumentih.
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu.
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu
dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva
na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem
zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem dobavitelju.
Naročnik si pridružuje pravico, da blago tudi če ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, ne
kupi, če blago po okusu ali drugih okoliščinah ne ustreza (neustrezen okus, neustrezen vonj)
ali pa ga uporabniki zavračajo.

7.

člen

Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski
prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovosti pa v uzančnih rokih.

8.

člen

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega
računa. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem
mesecu.
9.

člen

V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.
10. člen
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika Osnovne šole Lenart je Tatjana Kraner.
Dobavitelj bo naročnika pisno obvestil, kdo je kontaktna oseba odgovorna za izvajanje tega
sporazuma.
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Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma.
11. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v
pisni obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb
naročnika, lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma in nabavlja blago pri stranki
tega sporazuma, ki je bila naslednja najugodnejša po ponudbenem predračunu.
O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja s poštno povratnico.
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve:









če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub
pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika;
če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo
naročnika ne zamenja;
če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma;
če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti,
kakovosti in pri naslednjih dobavah ne upošteva pripomb naročnika;
če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;
če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga;
če dobavitelj dobavi blago, ki ga uporabniki zavračajo (šola in vrtec);
če dobavitelj ne posreduje naročniku cenikov in zaračunava cene, ki so
drugačne kot na ceniku ali niso na ceniku.

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih
obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine, in dobavitelja izključi iz okvirnega sporazuma.
12. člen
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ničen.

13. člen
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo
ravnale kot dobri gospodarji.
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14. člen
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
15. člen
Sporazum je sestavljen in podpisan v treh [3] enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
en izvod, naročnik pa dva in začne veljati [dan.mesec].2015.
Stranke okvirnega sporazuma:

Naročnik:

[skrajšan naziv]

[skrajšan naziv]

[žig in podpis]

[žig in podpis]

[Kraj], [datum]

[Kraj], [datum]

[skrajšan naziv]
[žig in podpis]
[Kraj], [datum]
[skrajšan naziv]
[žig in podpis]
[Kraj], [datum]
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