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OBR-1  

Naročnik:   

 

Številka: 430-1/2015-1JNM2015 
Datum: 6. 2. 2015 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Naročnik OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje, je v skladu z ZJN -2 (Uradni list RS, št. 

128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2)  na Portalu 

javnih naročil dne, ___________ pod številko objave NMV_________/2015 objavil obvestilo o javnem 

naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku naročil male vrednosti za »Sukcesivno dobavo 

konvencionalnih in ekoloških živil«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 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 Alenka Fidler. 

- E-pošta: svetovanje.osmbgs@guest.arnes.si 
- Telefon: 02 829 58 58 

 
Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 10. 3. 2015 do 10.00 ure na naslov naročnika. 

Javno odpiranje ponudb bo dne, 11. 3. 2015 ob 8:00 uri v prostorih naročnika. 

 

Predstojnik naročnika: 
Margareta Voglar, ravnateljica 
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OBR-2  

Naročnik:   

 
 
 
Številka: 430-1/2015-1 NMV 2015 
Datum: 6. 2. 2015 
 

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

2.1 Splošno 

I. točka 
 

Na Portalu javnih naročil, dne___________, pod številko objave NMV________/2015 je bil objavljen 

javni razpis po postopku oddaje naročil male vrednosti za »Sukcesivno dobavo konvencionalnih in 

ekoloških živil«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje2 let, po naslednjih razpisanih sklopih: 

Zap. št. Oznaka sklopa Ime sklopa 

1. A MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

2. B MESO IN MESNI IZDELKI 

3. C PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 

4. D JAJCA 

5. E SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 

6. F ZAMRZNJENO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE 

7. G NAPITKI IN VODA 

8. H SADNI SIRUPI ZA APARAT 

9. I KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČICE 

10. J MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 

11. K ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 

12. L OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 

13. M EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 
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II. 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 lahko predloži ponudbo za posamezen sklop ali vse razpisane sklope blaga. V primeru, da 

ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko 

ocenjuje po razpisanih sklopih.  

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

 

III. točka 
 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. 

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

Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.  

Sestanka s ponudniki ne bo.  

IV. točka 
 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo do 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 po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi.  



Razpisna dokumentacija za sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil 430-1/2015-1 
NMV 2015 

 
 

 
 
 

Stran 6 
 

  

V. točka 
 

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 
Laporje 31 
2318 Laporje 
 
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 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 

VI. točka 
 

Za  popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

- Ponudbo (OBR-3), 
- Ponudbene predračune po sklopih (OBR-3/1), 
- Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)  
- Soglasje za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5), 
- Izjavo o zagotavljanju letnih količin (OBR-6), 
- Parafiran in žigosan vzorec okvirnega sporazuma (OBR-7 ali OBR-7 E), 
 

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. 

 

VII. 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. 
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Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga ali več razpisanih sklopov blaga. 

S ponudniki, ki bodo oddali ponudbe za posamezen sklop in so po Zakonu o gospodarskih družbah (527. 

člen ZGD, Ur. L. RS št. 42/2006) povezane družbe, bo sklenjen okvirni sporazum za posamezen sklop 

samo s tisto družbo, ki bo dosegla najvišje število točk pri ocenjevanju. Ostale povezane družbe v istem 

sklopu živil bodo izločene iz ocenjevanja in z njimi ne bo sklenjen okvirni sporazum, saj bi to pomenilo 

omejevanje konkurenčnosti v okviru sklenjenih okvirnih sporazumih za posamezen sklop. 

VIII. točka 
 

Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih 

pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  

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

 

2.3 Merilo za izbor 
IX. točka 

 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba«. 

 
X. 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. 
 

XI. točka 
 
Naročnik bo v posameznem sklopu blaga sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) ponudniki za 
obdobje dveh (2) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsakih 12 mesecev med sklenitelji okvirnega 
sporazuma, ki jih bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije. V primeru, da se na posamezen 
sklop ne prijavijo trije ponudniki, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z dvema (2) ali samo enim (1) 
ponudnikom. 
 
Naročilo za prvih dvanajst mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo najugodnejši 
za posamezen razpisan sklop blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma. 
 

Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih (12) mesecev. 
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Izjema so živila iz sklopa E (sveže sadje in zelenjava), kjer so cene fiksne za obdobje treh (3) mesecev. V 

teh skupinah blaga bo naročnik sklenil okvirni sporazum z največ tremi (3) ponudniki za obdobje dveh 

(2) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsake tri (3) mesece med sklenitelji okvirnega sporazuma, ki 

jih bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije. V primeru, da se na posamezen sklop ne 

prijavijo trije ponudniki, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z dvema (2) ali samo enim (1) ponudnikom. 

Naročilo za prve tri (3) mesece bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo najugodnejši za 

posamezen razpisan sklop blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma. Cene so za čas veljavnosti 

ponudbe fiksne. 

 

2.4 Pogoji dobave 
XII. točka 

 

Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne 
bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune niso 
dovoljeni. 
 
Ponudnik mora dostaviti blago ne glede na znesek naročila. 

 

Za izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kot jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju, je 

naročnik oblikoval posebne sklope živil, kjer morajo biti vsa živila pridelana na ekološki način, kot ga 

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

ekološko pridelavo, predelavo, transport in distribucijo kmetijskih pridelkov oz. živil. Za živila, ki so 

pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki način.  

 

Naročnik bo vpliv na okolje zniževal tudi s sezonskim nakupovanjem. To pomeni, da bo kupoval 

pretežno samo tiste vrste sadja in zelenjave, ki so v Sloveniji ob določenem času sezonske. 

 

Naročnik želi, da ponudniki ponudijo: 

- čim več živil, ki imajo enega od uradno priznanih certificiranih znakov kvalitete (kakovosti), 

- čim več ekološko pridelanih živil, 

- čim več živil lokalnih pridelovalcev (predvsem sadje in zelenjavo) in proizvajalcev, da je 

prehrambna veriga čim krajša, 

- čim več živil slovenskega porekla in živil, ki jih pridelujejo ali jih prodajajo slovenski kmetje, 

- živila s čim manj nasičenih maščobnih kislin, 

- živila, ki sodijo med varovalna živila in varujejo zdravje. 

 

Naročnik bo kot ekološko oz. bio živilo priznal le živilo, za katerega bo ponudnik priložil (neposredno za 

ponudbeni predračun: OBR – 3/1) kopijo ustreznega veljavnega certifikata ali potrdila.  

Kmetijski pridelek oziroma živilo mora biti pridelan oz. predelan v skladu z:  
- za ekološka živila in kmetijske pridelke: Pravilnikom o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih 

pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 71/10 in 94/10), Uredbo 834/2007/ES in Uredbo 
889/2008/ES. 
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Naročnik bo priznal tiste certifikate in potrdila, ki jih na področju Republike Slovenije izdaja ena izmed 

treh pooblaščenih organizacij za nadzor in certifikacijo ekološke pridelave in predelave:  

- Inštituta KON-CERT,  

- IKC – Inštituta za kontrolo in certifikacijo Univerze v Mariboru in  

- BureauVeritas.  

 

Naročnik bo priznal tudi tiste certifikate, ki jih v drugih državah izdajajo pooblaščene organizacije za 

nadzor in certifikacijo ekološke pridelave in predelave.  

 

Ime in koda nadzorne organizacije mora biti razvidna tudi na deklaraciji živila. Na deklaraciji je obvezen 

tudi evropski logotip.  

 

Skladno s sprejeto Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/11 in 18/12) se za živila, ki so 

pridelana v preusmeritvenem obdobju, šteje, da so pridelana na ekološki način.  

Za živila, pridelana v preusmeritvenem obdobju, bo naročnik kot dokazilo priznaval naslednja potrdila:  

- za prvo leto: potrdilo pooblaščene institucije o preusmeritvenem obdobju;  

- za drugo leto: certifikat pooblaščene institucije o preusmeritvenem obdobju;  

- za tretje leto (za trajne nasade): certifikat pooblaščene institucije o preusmeritvenem obdobju.  

 

Vsako dostavo ekoloških pridelanih živil bo morala spremljati kopija veljavnega certifikata/potrdila 

(razen če so živila predpakirana). 

 
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 ob podpisu okvirnega 

sporazuma. 

 
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so 
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago 
po teh cenah. 
 
 

2.5 Splošni in posebni pogoji 
XIII. točka 

 

Ponudba mora veljati do vključno 30. 4. 2015 oz. do zaključka postopka javnega naročila. Variantne 
ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo spremembo v materialu, količini in načinu dela.  
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XIV. 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 VII. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno sposobnost, ugotavljal za 

vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 

 

XV. 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. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali 

potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, 

ki podpiše ponudbo. 

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

 

XVI. 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. 
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2.6 Sprememba in umik ponudbe 
XVII. točka 

 

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

roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa 

je ne sme prevzeti. 

 

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

Navodil. 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. 

 

 

 

 

Pripravila:  
Alenka Fidler 

Predstojnica naročnika: 
Margareta Voglar 
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3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
 

 

 

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL 

 za obdobje 2 LET 

 

od 1. 5. 2015 do 30. 4. 2017 
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Ponudnik 

OBR-3  

 

 

 

 

Naročnik: 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

P O N U D B A, št. ___________ 

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

objave NMV________/2015, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe za naslednje razpisane sklope: 

 

Zap. 

št. 
Oznaka sklopa Ime sklopa 

Končna ponujena 

cena v € z DDV 

1. A MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  

2. B MESO IN MESNI IZDELKI  

3. C PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI  

4. D JAJCA  

5. E SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA  

6. F ZAMRZNJENO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE  

7. G NAPITKI IN VODA  

8. H SADNI SIRUPI ZA APARAT  

9. I KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČICE  

10. J MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE  

11. K ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA  

12. L OSTALO PREHRAMBENO BLAGO  

13. M EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI  

 

* Priloga:  

- Ponudbeni predračuni (OBR-3/1) 

 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Podatki o ponudniku:       OBR-3  

 
Popolna firma oz. ime ponudnika, ter naslov 

 

 

Skrajšano ime firme ponudnika: 

 

 

 

Zakoniti zastopnik firme:  

 

Matična številka:  Davčna številka in 

pristojni davčni urad: 

 

 

Številka transakcijskega računa: SI 

 

Številka telefona:  Številka faksa:  

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:  

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:  

 

Številka stacionarnega telefona za podajanje naročil:  

Številka mobilnega telefona za podajanje naročil:  

E pošta za podajanje naročil:  

 

Odgovorna oseba za podpis okvirnega sporazuma:  

 

 

 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Ponudnik 

OBR-4  

 

 

 

 

 

 

Naročnik 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

 

Na podlagi zahteve iz vabila k oddaji ponudbe št. ___________ z dne ___________ podajamo 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

• sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo z oznako NMV 
_________/2015, katerega predmet je sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil. 

 

• so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo 
originalu ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 
odgovornost. 
 

• da naša družba ni bila pravnomočno obsojena za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena 
Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13-UPB-5 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2). 

 

• na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, 
transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.-72/11-UPB3, 43/12 Odl.US 
90/12 in 19/14; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in 
varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; ZJNPOV). 
 

• na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 
države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
 

• da izpolnjujemo tehnične in kadrovske pogoje oziroma sposobnosti iz razpisne dokumentacije, 
navedene v navodilih ponudnikom. 
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• da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v 
roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno 
s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih 
navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so z nami povezane družbe.  

• da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neporavnanih obveznosti na podlagi 
pravnomočnih sodnih sklepov o izvršbi ter pravnomočnih sodnih sklepov iz naslova davčnega dolga v 
zadnjih šestih mesecih. 
 

• da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali 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; da nismo bili s pravnomočno sodbo v 
katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na 
kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter 
da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega 
zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili. 
 

• 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. 
 

• da izpolnjujemo in upoštevamo predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in 
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki 
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004-ZdZPZ) ter predpise na podlagi 
Zakona o veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni list RS, št. 33/01, 45/04 - ZdZPKG, 62/04 - 
odl. US, 93/05 - ZVMS in 90/12 - ZdZPVHVVR), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list 
RS, št. 93/2005), Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 - ZdZPVHVVR in 26/14) 
in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 97/04 - uradno prečiščeno besedilo, 93/05 - ZVMS in 127/06 - 
ZKrmi-1).  Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, 
117/02, 46/06 in 53/07) in vseh pripadajočih Uredb ES. 
 

• da vaš ravnatelj ali njegov družinski član ni pri nas v družbi (podjetju, ipd.) udeležen kot poslovodja, 
član poslovodstva ali zakoniti zastopnik, oziroma da vaš ravnatelj neposredno ali preko drugih 
pravnih oseb ni pri nas udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu (glej 35. člen 
ZIntPK). 
 

• 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 ter o  gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 

 

Te podatke bomo v roku osmih (8) dneh posredovali naročniku že v postopku ocenjevanja ponudb, če bo 

to naročnik zahteval pisno. 
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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 nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 
 

• da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika, na lokaciji Laporje 31, 2318 Laporje. 
 

• da nudimo odzivni čas en delovni dan, kar pomeni da bomo blago dostavili naročniku naslednji dan 
po naročilu. 
 

• da bomo dobavljali živila predvsem v povratni embalaži, in da bomo skrbeli za odvoz povratne in 
nepovratne embalaže. 
 

• da so vsa ponujena živila »I. kvalitete«in ustrezajo kriterijem opisanih v Priročniku z merili kakovosti 
za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje. 
 

• da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih 
računov. 
 

• da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega e-
računa. 
 

• da so cene iz ponudbenega predračuna fiksne za obdobje dvanajstih mesecev. Fiksnost cen za 
obdobje 12 mesecev ne velja za sklop E – sveže sadje in zelenjava. 

 

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

konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil. 
 

 

Zakoniti zastopnik ponudnika 

         ________________________ 

          Žig 

 

 

Kraj _______________, datum ____________ 
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OBR-5  

Ponudnik:  __________________________________________________ 

Polni naziv podjetja: __________________________________________ 

Sedež in njegova občina: ______________________________________ 

Št. vpisa v sodni register: ______________________________________ 

Št. vložka: __________________________________________________ 

Matična številka podjetja: _____________________________________ 

Naročnik:  

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OŠ Gustava Šiliha Laporje, za namene javnega razpisa 

»Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod 

številko objave NMV __________/2015, 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 _______________________________________________________________________. 

 

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

konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil. 
 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 

OBR-6  

 

 

 

 

 

 

Naročnik 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU LETNIH KOLIČIN 

Izjavljamo,  

• da zagotavljamo vse razpisane vrste blaga iz naslednjih sklopov: 
 

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

 

Zap. št. Oznaka sklopa Ime sklopa 

1. A MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

2. B MESO IN MESNI IZDELKI 

3. C PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI 

4. D JAJCA 

5. E SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 

6. F ZAMRZNJENO SADJE, ZELENJAVA IN RIBE 

7. G NAPITKI IN VODA 

8. H SADNI SIRUPI ZA APARAT 

9. I KRUH, PEKOVSKO PECIVO IN SLAŠČICE 

10. J MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 

11. K ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 

12. L OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 

13. M EKOLOŠKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

 

izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Sukcesivna dobava 

konvencionalnih in ekoloških živil«, objavljen na Portalu javnih naročil. 
 

Datum: ____________________      Žig in podpis ponudnika 
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 OBR-7  

Naročnik: 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

 
ID za DDV: 36415006 
 
ki ga zastopa Margareta Voglar, ravnateljica, 
 
in 
 
Stranke okvirnega sporazuma: 
1.  ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
2. _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
3. _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
so sklenili naslednji 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 

1. člen 
 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 30.a členu Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012 in 

19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), objavljen na Portalu javnih naročil z dne, ____________, pod številko 

objave NMV _________/2015 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »sukcesivno dobavo 

konvencionalnih in ekoloških živil«,  

za sklop 

Sporazum se sklene za obdobje dveh (2) let. 
  

________________________________________________ 
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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. 
 

3. člen 
 
Naročnik bo med strankami tega sporazuma po dvanajstih mesecih (1 letu) izvedel konkurenco na ta 
način, da jih bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa 
 
 
 
za katerega je sklenjen ta sporazum. 
 
Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo na 
seznamu, v 30 dneh po povabilu k oddaji ponudbe – predračuna. 
 
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 10 dneh obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo 
opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo najugodnejši med 
sklenitelji okvirnega sporazuma za tekoče obdobje.  
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem naročilu (telefonsko, telefaks 
naročilo ali naročilo po elektronski pošti)v odzivnem času en delavni dan na lokacijo Laporje 31, 2318 
Laporje. 

 
4. člen 

 
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej 
določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega 
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. 
 
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri stranki 
okvirnega sporazuma (dobavitelju), ki bo za posamezno leto ponudil najnižje cene, kupoval tudi druge 
vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval. Za te artikle, ki niso navedeni na 
predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi 
sporazuma in ob vsaki spremembi cen. 
 
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.  
 

______________________________________ 
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Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje, lahko naročnik te artikle 
kupuje pri drugi 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 dvanajstih mesecev po 
sklenitvi tega sporazuma. 
 
Po poteku tega obdobja bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma ponovno pozval k predložitvi 
predračunov in izbral novega dobavitelja po merilih iz razpisne dokumentacije, ki so sestavni del tega 
sporazuma. 
 

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 in deklarirani kakovosti na embalaži 
oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj 
dobavi kakovostno blago v treh (3) urah, v kolikor je to potrebno za realizacijo jedilnika, sicer pa 
naslednji dan. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen 
pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
 
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, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 

8. člen 
 
Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa. 
Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem mesecu. 
 
Poleg e-računa dobavitelj kot prilogo priloži tudi dobavnico v e-obliki. 
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9. člen 
 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Alenka Fidler. 

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

Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 
 

10. 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 pod pogojem, da ponudnik zagotavlja cene iz priloženega 
predračuna za tekoče leto oz. bo ponovno odprl konkurenco med podpisniki sporazuma.  
 
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 opozorilu 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 zdravstveni 

neoporečnosti;  
� če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;  
� če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga; 
� če dobavitelj ne spoštuje predpisov HACCP in 
� kršitve dobave živil v zvezi z oznakami kakovosti. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti 
tega sporazuma, sporazum prekine. 
 

11. člen 
 
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale kot 
dobri gospodarji. 
 

12. člen 
 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
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13. člen 
 
Protikorupcijska klavzula 

Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist 

za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; 

je nična. 

 
14. člen 

 
Sporazum je sestavljen in podpisan v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod, 
naročnik pa dva in začne veljati 1. 5. 2015. 
 

Stranka 1 ________________________   Naročnik: 

________________________   OŠ Gustava Šiliha Laporje 

________________________   Laporje 31, 2318 Laporje 

        Margareta Voglar 

Žig:             
  

Žig: 

Stranka 2 ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 
Žig:   

 
Stranka 3 ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 

Žig:   
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 OBR-7 E  

Naročnik: 

OŠ Gustava Šiliha Laporje 

Laporje 31 

2318 Laporje 

 
ID za DDV: 36415006 
 
ki ga zastopa Margareta Voglar, ravnateljica, 
 

in 
 
Stranke okvirnega sporazuma: 
1.  ________________________ 
 ________________________ 
 ________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
 
2. _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
 
3. _________________________ 
 _________________________ 
 _________________________ 
 
identifikacijska številka za DDV: ________________________ 
 
so sklenili naslednji 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 

1. člen 
 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 30.a členu Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010, 18/2011, 90/2012 in 

19/2014; v nadaljevanju ZJN-2), objavljen na Portalu javnih naročil z dne, ____________, pod številko 

objave NMV _________/2015 z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za »sukcesivno dobavo 

konvencionalnih in ekoloških živil«,  

za sklop 
E (SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA) 
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Sporazum se sklene za obdobje dveh (2) let. 
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. 
 

3. člen 
 
Naročnik bo med strankami tega sporazuma po treh (3) mesecih izvedel konkurenco na ta način, da jih 

bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa E: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA, za katerega je sklenjen ta 

sporazum. 

 
Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo na 

seznamu, v 15 dneh po povabilu k oddaji ponudbe – predračuna. 

 

Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 7 dneh obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo 

opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem naročilu (telefonskem, telefaks, 
elektronska pošta)v odzivnem času en delavni dan na lokacijo Laporje 31, 2318 Laporje. 
 

4. člen 
 
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej 
določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega 
sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. 
 
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri stranki 
okvirnega sporazuma (dobavitelju), ki bo za posamezno leto ponudil najnižje cene, kupoval tudi druge 
vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval. Za te artikle, ki niso navedeni na 
predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi 
sporazuma in ob vsaki spremembi cen. 
 
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 stranki tega sporazuma.  
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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 treh (3) mesecev po 
sklenitvi tega sporazuma. 
 

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 in deklarirani kakovosti na embalaži 
oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj 
dobavi kakovostno blagov treh (3) urah, v kolikor je to potrebno za realizacijo jedilnika, sicer pa naslednji 
dan. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen pregled 
blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
 
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, kakovostni 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. 
 
Poleg e-računa dobavitelj kot prilogo priloži tudi dobavnico v e-obliki. 
 

9. člen 
 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Alenka Fidler. 

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

Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 
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10. 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 pod pogojem, da ponudnik zagotavlja cene iz preloženega 
predračuna za tekoče leto oz. bo ponovno odprl konkurenco med podpisniki sporazuma.  
 
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 opozorilu 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 zdravstveni 

neoporečnosti;  
� če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;  
� če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga; 
� če dobavitelj ne spoštuje predpisov HACCP in 
� kršitve dobave živil v zvezi z oznakami kakovosti. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti 
tega sporazuma, sporazum prekine. 
 

11. člen 
 
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale kot 
dobri gospodarji. 
 

12. člen 
 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno 
pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 
13. člen 

 
Protikorupcijska klavzula 

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 
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- 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. 

14. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod, 
naročnik pa dva in začne veljati 1. 5. 2015. 
 

Stranka 1 ________________________   Naročnik: 

________________________   OŠ Gustava Šiliha Laporje 

________________________   Laporje 31, 2318 Laporje 

        Margareta Voglar 

Žig:             
      

Žig: 

Stranka 2 ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 

Žig:   

 

 

Stranka 3 ________________________ 

  ________________________ 

  ________________________ 

 

Žig:   


