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Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:  

SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH IZDELKOV IN PIJAČE 

za obdobje od 1.9.2017 do 31. 8. 2020 

 

 

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 

18/2011, 90/2012, 12/2013, 19/2014, 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) vsebuje naslednje dokumente: 

 

 

1. Povabilo k oddaji ponudb 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-1)  

4. Izjava o ne uvrstitvi v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (OBR-2) 

5. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 

6. Izjava o veljavni registraciji (OBR-4) 

7. Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-5) 

8. Izjava o poravnanih obveznostih (OBR-6) 

9. Izjava o izpolnjevanju pogojev in načel o higieni živil (OBR-7) 

10. Izjava o plačilnih pogojih (OBR-8) 

11. Izjava o zagotavljanju zahtevanih letnih količin in kakovosti (OBR-9) 

12. Izjava o dobavi blaga in odzivnem času (OBR-10) 

13. Ponudba (OBR-11) 

14. Predračun (OBR-12) 

15. Vzorec pogodbe (OBR-13) 

 

 

 Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila: 

 Mirjam Vrh 

ravnateljica 
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Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

Naročnik Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica je na Portalu javnih naročil dne 

18.4.2017 objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi (v nadaljevanju, 

javno naročilo) v skladu z določili 39. člena ZJN-3 za sukcesivno dobavo prehrambenih izdelkov in pijače za 

obdobje 1.9.2017 do 31.8.2020, za potrebe osnovne šole. 

 

Vabimo vas, 

 

da skladno z določili Zakona o javnem naročanju in v skladu z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe v tej 

razpisni dokumentaciji oddate svojo ponudbo. 

 

Oddana ponudba bo štela za pravočasno, če jo bo ponudnik dostavil do 31.5.2017 ob 10.00, na naslov 

naročnika: Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica. 

 

Odpiranje ponudb bo javno, dne 31.5.2017 ob 12.00 v prostorih naročnika. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika: 

 

Sanja Kandare 

Tel.: 05/7148162 

E-naslov: sanja.kandare@guest.arnes.si 

 

 

 Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila: 

 Mirjam Vrh. 

ravnateljica 
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Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE 

 

 

1. Naročnik javnega naročila 

 

Naročnik javnega naročila je Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

2. Jezik ponudbe 

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

 

3. Predmet javnega naročila 

 

Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava prehrambenih izdelkov in pijače, po skupinah, ki so 

navedene v razpisni dokumentaciji, za obdobje od 1.9.2017 do 31.8.2020. 

 

Ponudnik lahko ponudbo poda za enega ali več sklopov.  

 

4. Sklopi živil javnega naročila 

 

1. sklop: MESO in MESNI IZDELKI 
2. sklop: KRUH, PEKOVSKI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI 
3. sklop: ŽITO, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 
4. sklop: SADJE IN ZELENJAVA 
5. sklop: SADNI SOKOVI, SADNI IZDELKI IN SIRUPI 
6. sklop: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 
7. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 
8. sklop: RIBE IN RIBJI IZDELKI 
 

Vrsta živil in količine so okvirne. Naročnik si pridružuje pravico, da tekom izvajanja naročila zmanjša ali 

poveča količine, navedene v tej razpisni dokumentaciji oz. spremeni razpisane izdelke, glede na svoje 

potrebe, ki so odvisne od števila pripravljenih obrokov oz. od števila učencev in od finančne zmožnosti. 

 

Ponudniki se lahko prijavijo na enega ali več razpisanih sklopov. Pogoj je, da ponudnik, ki se prijavlja na določen 

sklop, ponudi vsa predvidena živila za posamezen sklop in izpolnjuje pogoje, ki jih je naročnik opredelil za vse 

sklope. 
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Kjer naročnik navaja znamko posameznega artikla je to izključno zato, ker ta izdelek pozna in potrebuje izdelek 

takšne kvalitete, kar pomeni, da pred navedbo znamke sledi tudi »kot«. 

 

5. Pogoji, ki jih mora izpolniti ponudnik 

 

Ponudnik mora priložiti vse navedene dokumente (izjave, priloge in izpolnjene obrazce), zahtevane v 

vseh poglavjih razpisne dokumentacije. V primeru formalno nepopolne ponudbe, bo naročnik v skladu z 

določili ZJN-3 ponudnika pozval k dopolnitvi. V kolikor se ponudnik temu pozivu ne bo pozval, bo v 

skladu z določili ZJN-3 izločen iz postopka.  

 

Ponudnik lahko priloži zahtevane dokumente v originalu ali fotokopiji, upoštevati pa mora navedeni 

vrstni red.   

 

Zaželeno je: 

 da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno 

vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 

 da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled 

dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje). 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da v času izvedbe tega javnega naročila preveri resničnost vseh priloženih 

dokumentov, potrdil in izpolnjenih obrazcev. 

 

A)  Osnovna sposobnost ponudnika 

 

1. POGOJ 

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ne sme biti pravnomočno obsojen 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. List RS št. 50/2012) in sicer: 

sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 

stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 

na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev 

pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali 

modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih 

listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, 

zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja 

pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 

ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 

pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega 

negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 

ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje  
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podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 

posredovanje in hudodelsko združevanje. 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika (OBR-1), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

2. POGOJ 

 

Ponudnik ne sme biti na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, kakor je določeno v členu 89. 

ZJN-3. 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika o ne uvrstitvi v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (OBR-2), 

dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

 

3. POGOJ 

 

Ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve. V skladu z določili Zakona 

o davčnem postopku si naročnik pridržuje pravico, da preveri podatke, nanašajoč se na ponudnikovo 

izpolnjevanje obveznosti v zvezi s plačili davkom in prispevkov za socialno varnost v skladu z 

zakonskimi določbami Republike Slovenije. 

 

4. POGOJ 

 

Ponudnik zagotavlja, da: 

- Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 

postopek prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni 

opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. 

- Ponudnik ni s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 

poklicnim ravnanjem. 

- Naročnik ponudniku ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno 

napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. 

- Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbo 89. člena ZJN-3 v tem ali 

predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage oz. je zagotovil te informacije. 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika (OBR-3), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
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B)  Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti 

 

5. POGOJ 

 

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo  za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države, v kateri 

je registrirana dejavnost. 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika o veljavni registraciji (OBR-4), dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo. 

 

C) Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika  

 

6. POGOJ 

 

Ponudnik je finančno in poslovno sposoben – ponudnikov(i) transakcijski račun(i) v zadnjih šestih (6) 

mesecih pred izdajo ni(so) bil(i) blokiran(i). 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-5), dana pod kazensko in 

materialno odgovornostjo. 

 

7. POGOJ 

 

Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v prehodnih postopkih javnega 

naročanja. 

 

Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika o poravnanih obveznostih (OBR-6), dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo. 

 

D) Tehnični in kadrovski pogoji  

 

8. POGOJ 

 

Ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu HACCP sistemom, upošteva druge predpise 

o  higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o 

zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ( Uradni list RS št.:52/00,42/00 

in 47/04) in Uredbe evropskega parlamenta in sveta o higieni živil (št.: 852/29.4.2004). 
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Dokazilo: 

Označena izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev in načel o higieni živil (OBR-7), dana pod kazensko 

in materialno odgovornostjo. 

 

9. POGOJ 

 

Ponudnik zagotavlja:  

 zahtevane letne količine blaga, 

 da so vsa živila I. kvalitete, 

 da je med ponujenimi živili čim več ekoloških živil, 

 da imajo živila čim manj dodatkov (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, umetnih arom, 

ojačevalcev okusov … ), 

 da so vsa živila deklarirana in da ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe. 

 

Dokazilo:  

Izjava ponudnika o zagotavljanju zahtevanih letnih količin in kakovosti (OBR-9). 

 

10. POGOJ 

 

Ponudnik nudi odzivni čas tri (3) delovne dni, kar pomeni, da bodo živila dostavljena naročniku tri (3) 

delovne dni po naročilu. 

 

Dokazilo:  

Izjava ponudnika o dobavi blaga in odzivnem času (OBR-10). 

 

 

6. Merila in način ocenjevanja ponudb 

 

 

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril: 

 

Št: Merilo Udeležba 

1. Ekonomsko najugodnejša cena Do 60 točk 

2. Več ekoloških živil* Do 30 točk 

3. Dodatne ugodnosti Do 10 točk 
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Obrazložitev meril 

 

Ekonomsko najugodnejša cena:  

Naročnik bo točkoval ponudbe z do 60 točkami in sicer tako, da bo najcenejši ponudnik dobil najvišje 

število točk, vsak naslednji pa glede na prejšnjega najugodnejšega ponudnika sorazmerno najmanjše 

število točk, kar je osnova tudi za točkovanje pri ostalih merilih in sicer: 

 

Število točk za konkretnega ponudnika se določi po enačbi: 

 

ŠTp = (Px/Pi) x 60 

ŠTp= število točk, ki jih dobi ponudnik 

Px = najnižja ponudbena cena 

Pi = ponudbena cena primerjanega ponudnika 

 

Več ekoloških živil:  

Naročnik bo točkoval ponudbe z do 30 točkami, če bo ta ponudil v svoji ponudbi živila, ki so pridelana 

na ekološki način, kot ga določajo Uredba (ES) št. 834/2007/ES, Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali 

predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov oziroma živil, ki presega minimalni 

delež iz tehničnih specifikacij. Ponudnik mora pri ekoloških živilih v predračunu na koncu vrste označiti, 

da je »eko«. Ponudnik mora k ponudbi priložiti kopije veljavnih potrdil oziroma certifikatov za ponujena 

ekološka živila. 

 

Dodatne ugodnosti:  

Naročnik bo točkoval ponudbe z do 10 točkami, ki jih bo dobil ponudnik, ki bo zagotavljal zahtevane 

ugodnosti (razpisni OBR-8). Ponudnik, ki zahtevanih ugodnosti ne bo nudil, pri tem merilu ne bo 

točkovan. 

 

 

7. Ponudbena cena, kraj in rok dobave in ostali komercialni pogoji 

 

Cena: 

 

Cena v ponudbi (OBR-11) mora biti izražena v Evrih z vključenim davkom na dodano vrednost, cena v 

predračunu (OBR-12) pa kot je navedeno. Cene v predračunu morajo biti izračunane tudi na zahtevano 

mersko enoto (EM). Ponudniki morajo vpisati v obrazce (OBR-11 in OBR-12) trenutno veljavne cene na 

trgu.  

 

Cene so za ves čas veljavnosti ponudbe fiksne. Cena mora vključevati vse stroške, ki nastanejo pri 

transportu živil na lokacijo naročnika in vse druge stalne, spremenljive ter oportunitet ne stroški. Cena  
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mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (morebitne trošarine, takse, uvozne dajatve, 

stroški embalaže, prevoza, zavarovanja, itd.), davke in morebitne popuste. Naročnik ne bo priznaval 

nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in nikakršnega dodatnega povečevanja ponudbenih 

cen.  

 

Naročnik bo izbranemu izvajalcu za storitve po tem javnem naročilu plačal na podlagi mesečno 

izstavljenega računa v 30 dneh od prejema računa.  

 

Kraj in rok dobave: 

 

Ponudnik mora zagotavljati dostavo FCO na sedež naročnika, na naslov: Osnovna šola Podgora 

Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica. 

 

Ponudnik mora naročniku dostavljati blago v roku treh (3) delovnih dni od prejema naročila naročnika.  

 

Zamenjava naročenih živil, brez predhodnega dogovora z naročnikom, ni dovoljena. Naročnik bo 

dobavo živil, ki jih ni naročil oz. za katere se tako ne dogovori z dobaviteljem, zavrnil.  

 

Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 

 

8. Variantna ponudba 

 

Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacijo. Naročnik 

variantnih ponudb ne bo obravnaval. 

 

 

9. Predložitev in odpiranje ponudb 

 

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti, na naslov: 

Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica. 

 

Ponudniki lahko slednje oddajo tudi osebno, v računovodstvu šole na naslovu naročnika, vsak delovni 

dan med 8:00 in 13:00 uro do roka, določenega za oddajo ponudb. Ponudba bo štela za pravočasno, če  
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bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov do dne 31.5.2017 najkasneje do 

10.00 ure.  

 

Ovojnice morajo biti opremljene z napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo predmeta naročila 

in specifikacijo sklopa, za katerega je ponudba oddana. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov 

ponudnika. 

 

Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma 

nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka 

odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 

 

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 31.5.2017, ob 12.00 uri na naslovu Osnovne 

šole Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica. Predviden rok izbire ponudnikov je 

31.5.2017. 

 

10. Revizija postopka 

 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona 

o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.43/2011, 60/2011, 63/2013 in 

90/2014; v nadaljevanju: ZPVPJN). 

  

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, se v skladu s 25. členom ZPVPJN vloži v osmih delovnih dneh od dneva:  

 objave obvestila o javnem naročilu ali  

 obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s 

tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 

ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali  

 prejema povabila k oddaji ponudb. 

 

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o 

dodelitvi naročila. Če se v primeru postopka oddaje naročila male vrednosti zahtevek za revizijo nanaša 

na odločitev o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, je rok za vložitev zahtevka za revizijo 

pet delovnih dni od prejema te odločitve. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti vse zahtevane 

podatke iz 15. člena ZPVPJN. 

 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno 

pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočano s povratnico, v dveh izvodih. Vlagatelj mora kopijo 

zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Naročnik mora kopijo  
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zahtevka za revizijo najpozneje v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. Ta se lahko 

v treh delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo naročniku izjasni o navedbah vlagatelja.  

 

Zahtevku za revizijo mora vlagatelj priložiti potrdilo o plačilu takse po 71. členu ZPVPJN v znesku 

1.500,00  EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter 

način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za 

namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek. 

 

 

11. Dodatne informacije 

 

Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo 

najpozneje do dne 19.4.2017, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana 

pravočasno, to je do dne 14. 4. 2017. 

 

Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil. Naročnik si 

pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za 

oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne 

dokumentacije. 

 

 

 

 

 Odgovorna oseba za izvedbo javnega naročila: 

 Mirjam Vrh 

ravnateljica 
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Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 

 

OBRAZCI 

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne 

dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Gre za sledeče: 

 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-1)  

 Izjava o neuvrstitvi v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (OBR-2) 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 

 Izjava o veljavni registraciji (OBR-4) 

 Izjava o finančni in poslovni sposobnosti (OBR-5) 

 Izjava o poravnanih obveznostih (OBR-6) 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev in načel o higieni živil (OBR-7) 

 Izjava o plačilnih pogojih (OBR-8) 

 Izjava o zagotavljanju zahtevanih letnih količin in kakovosti (OBR-9) 

 Izjava o dobavi blaga in odzivnem času (OBR-10) 

 Ponudba (OBR-11) 

 Predračun (OBR-12) 

 Vzorec pogodbe (OBR-13) 

 

Ponudnik mora priložiti vse navedene dokumente (izjave, priloge in izpolnjene obrazce), zahtevane v 

vseh poglavjih razpisne dokumentacije. V primeru formalno nepopolne ponudbe, bo naročnik v skladu z 

določili ZJN-3 ponudnika pozval k dopolnitvi. V kolikor se ponudnik temu pozivu ne bo pozval, bo v 

skladu z določili ZJN-3 izločen iz postopka.  

 

Ponudnik lahko priloži zahtevane dokumente v originalu ali fotokopiji, upoštevati pa mora navedeni 

vrstni red.   

 

Zaželeno je: 

 da so vsi dokumenti in priloge priloženi v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno 

vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 

 da so zahtevana dokazila vložena v ločenih ovitkih, ki omogočajo popoln pregled 

dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje). 
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OBR-1 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o izpolnjevanju pogojev  

 
 
Izjavljamo, da nismo pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Ur. List RS št. 50/2012) in sicer: 
 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija 
na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev 
pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali 
modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih 
listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, 
zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja 
pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 
ponarejanje denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 
pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 
ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 
podkupnine, sprejemanje koristi za nezakondito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 
posredovanje in hudodelsko združevanje. 

 

Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-2 

 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o ne uvrstitvi v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami 

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, kakor je določeno v členu 75. 
ZJN-3. 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-3 

 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o izpolnjevanju pogojev  

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 zoper nas ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek 

prisilnega prenehanje, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili  

poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; 

 nismo s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 

poklicnim ravnanjem; 

 nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali 

hujšo kršitev poklicnih pravil; 

  pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 89. člena ZJN-3 v tem ali predhodnih 

postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage oz. smo te informacije zagotovili. 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-4 

 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o veljavni registraciji 

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države, v kateri je 

registrirana dejavnost. 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-5 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o finančni in poslovni sposobnosti 

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 smo finančno in poslovno sposobni – naši transakcijski račun(i) v zadnjih šestih (6) mesecih 

pred oddajo vloge v okviru tega javnega naročila ni(so) bil(i) blokiran(i). 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-6 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o poravnanih obveznostih 

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 imamo poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 

naročanja. 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-7 

 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o izpolnjevanju pogojev in načel o higieni živil 

 
 
 
 
Izjavljamo, da:  
 

 izpolnjujemo pogoje in načela o higieni živil v skladu HACCP sistemom, upošteva druge 

predpise o  higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in prometu živil izdanih na 

podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili ( 

Uradni list RS št.:52/00,42/00 in 47/04 ) in Uredbe evropskega parlamenta in sveta o higieni 

živil ( št.: 852/29.4.2004). 

 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo 
naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru dvoma 
naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz drugih virov, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-8 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 

 
IZJAVA 

o plačilnih pogojih 
 

 

Izjavljamo: 
 

 

 da nudimo 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem izstavitve fakture; 

 dinamika plačil: ponudnik bo naročniku račun izstavil enkrat mesečno; 

 ponudnik 1x letno ob prireditvah naročnika nudi donatorstvo s svojimi izdelki oz. v finančnem 
znesku v višini 1 % realizirane dobave pri naročniku (označite ustrezno): 

 
DA  NE 
 
(v kolikor ponudnik naročniku ne nudi zahtevanih ugodnosti, ne bo prejel dodatnih točk pri 
merilu »dodatne ugodnosti«) 

 
 
 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-9 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
 

IZJAVA 
o zagotavljanju zahtevanih letnih količin in kakovosti 

 
Izjavljamo: 
 

 da zagotavljamo vse vrste razpisanih živil iz naslednjih skupin in podskupin živil: 
 

________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 

 da zagotavljamo:  
o da so vsa živila I. kvalitete, 
o da je med ponujenimi živili čim več ekoloških živil, 
o da imajo živila čim manj dodatkov (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, 

umetnih arom, ojačevalcev okusov … ), 
o da so vsa živila deklarirana in da ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe. 

 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-10 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
 
__________________________________________________________________________________________                    

 
                                                                                                           

IZJAVA 
o dobavi blaga in odzivnem času 

 
 
 
Izjavljamo: 
 

 

 da bomo za naročena živila zagotavlja dostavo FCO v skladišče naročnika in sicer na odjemno 
mesto naročnika: 

 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

 da nudimo odzivni čas tri (3) delovne dni – živila bodo dostavljena naročniku tri (3) dni po 
naročilu. 

 
 
 
 
 
Datum, kraj: Zakoniti zastopnik ponudnika: 
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OBR-11 
 
Številka: JN-1/2017 

Datum: 19.4.2017 

P O N U D B A št. ________________ 

 
1. Opis predmeta javnega naročila: 
 
PREHRAMBENI IZDELKI in PIJAČE 

 
Sklop(i):  

 
2. Ponudba velja do: _______________________________________________________________ 
 
3. Ponudbena cena (v EUR skupaj z DDV in popusti):  
 
1. sklop:________, 2. sklop:_________, 3 .sklop:_________, 4. sklop:_________, 5. sklop:___________,  
6. sklop:__________, 7. sklop:__________, 8. sklop:__________. 
 
(v ceni so zajeti vsi stroški, cena je fiksna) 

 
4. Veljavno(a) potrdilo(a) oz. certifikat za ponujena ekološka živila (dodati k ponudbi): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________  
 
5. Podatki o ponudniku: 
 

Naziv podjetja:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Odgovorna oseba:  

Kontaktna oseba:  

Elektronski naslov:  

Številka telefona:  

Številka telefaksa:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Matična številka:  

TRR:  

 
PONUDNIK SOGLAŠA S POGOJI JAVNEGA NAROČILA! 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
 

NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 
PREDRAČUN za 1. sklop: MESO IN MESNI IZDELKI 

 

Zap. 

št.
ARTIKEL

Okvirna letna 

količina
EM

cena/EM 

(brez DDV)

cena/EM 

(z DDV)

vrednost  

brez DDV

(skupaj)

Eko živilo

1 MLETO MESO 147 kg 0

2 GOV. MESO 93 kg 0

3 SUHI VRAT 39 kg 0

4 SV. KARE BK 89 kg 0

5 PIŠČANČJI FILE BK 128 kg 0

6 GOV. STEGNO BK 13 kg 0

7 GOV. KOSTI 32 kg 0

8 HRENOVKE 125 kg 0

9 PURANJI FILE 56 kg 0

10 KLOBASE 13 kg 0

11 SUHE KOSTI 18 kg 0

12 PIŠČANJČJA BEDRA ZGORNJI DEL 42 kg 0

13 SV.  MAST 13 kg 0

14 SV. MESO BK 38 kg 0

15 PIŠČANJČJA PRSA 4 kg 0

16 TELEČJE STEGNO BK 6 kg 0

17 PAŠTETA KOKOŠJA 45G 450 kos 0

18 SALAMA MORTADELA 49 kg 0

19 SALAMA POLI 500G 19 kg 0

20 SALAMA OGRSKA 36 kg 0

21 PAŠTETA TURISTIČNA 80G 120 kom 0

22 SALAMA LJUBLJANSKA 31 kg 0

23 SALAMA POSEBNA 31 kg 0

24 ŠUNKA 18 kg 0

25 PRŠUT KUHAN 7 kg 0

26 PAŠTETA GAVRILOVIČ 100 G 120 kom 0

27 PRSA V OVITKU 5 kg 0  
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Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 

 
Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 

Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

PREDRAČUN za 2. sklop: KRUH, PEKOVSKI IN SLAŠČIČARSKI IZDELKI 
Zap. 

št.
ARTIKEL

Okvirna letna 

količina
EM

cena/EM 

(brez DDV)

cena/EM 

(z DDV)

vrednost  brez DDV

(skupaj)
Eko živilo

1 BELA ŠTRUCA 800 IN 900 G 318 kom 0

2 POLBELA ŠT. 800G 325 kom 0

3 FURMANSKA ŠTRUCA 1KG 127 kom 0

4 BELA ŠTRUČKA 100G 1550 kom 0

5 BELA BOMBETA 100G 1480 kom 0

6 KORUZNA BOMBETA 100G 90 kom 0

7 BELA BOMBETA 80G 735 kom 0

8 JABOLČNA PITA 150G 150 kom 0

9 PISANI KRUH 1KG 205 kom 0

10 KUGLOF 800G 38 kom 0

11 KORUZNA ŠTRUCA 1KG 300 kom 0

12 AJDOVA ŠTRUCA 1KG 21 kom 0

13 OVSENA ŠTRUCA 1KG 63 kom 0

14 LEPINJA 150G 330 kom 0

15 ŠTRUČKA S SIROM 110G 344 kom 0

16 ŠTRUČKA SIR, ŠUNKA 100G 51 kom 0

17 RŽENA ŠTRUCA 1KG 42 kom 0

18 KROF 80G 110 kom 0

19 BUHTELJ Z MARMELADO 80G 566 kom 0

20 ROLADA Z MARMELADO 100G 25 kom 0

21 KREM REZINA 100G 210 kom 0

22 MAFIN SADNI 100G 110 kom 0

23 ŠTRUČKA REZANA 100G 180 kom 0

24 PIZZA 120G 410 kom 0

25 BUREK SKUTNI 220G 65 kom 0

26 PIRIN KRUH 500G 32 kom 0

27 POLNOZRNATA ŠTRUCA 1KG 16 kom 0

28 ŽEMLJA MEŠANA 80G 260 kom 0

29 KAJZERICA 80G 510 kom 0

30 MASLENA PLETENKA 140G 75 kom 0

31 SIROVI KAPELETI 250G 38 kom 0

32 SONČEK TEMNI 500G 75 kom 0

33 BOBOLI KORNETI 500G 47 kom 0

34 CROASANT MAR. 80G 10 kom 0

35 CROASANT ČOK. 80G 140 kom 0

36 ROLADA SADNA 100G 30 kom 0

37 MLEČNA ŠTRUCA 80G 25 kom 0

38 PINCA 500G 16 kom 0

39 DROBTINE 400G 72 kom 0

40 PREPEČENEC 330G 20 kom 0  
Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 
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Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

PREDRAČUN za 3. sklop: ŽITO, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 

Zap. 

št.
ARTIKEL

Okvirna letna 

količina
EM

cena/EM 

(brez DDV)

cena/EM 

(z DDV)

vrednost  

brez DDV

(skupaj)

Eko 

živilo

1 POLŽI 31 JAJ. 400 G 38 kom 0

2 POLENTA INS. 500G 60 kom 0

3 KROGLICE JUŠNE 500G 4 kom 0

4 RIŽ 1KG KVALITETE ZLATO POLJE 141 kom 0

5 SVALJKI 1KG 32 kom 0

6 PERESNIKI 500G 20 kom 0

7 MOKA BELA TIP 500 1KG 80 kom 0

8 MOKA OSTRA T400 1KG 30 kom 0

9 KUS-KUS 250G 98 kom 0

10 KOSMIČI KORUZNI 500G 37 kom 0

11 METULJČKI 500G 53 kom 0

12 TESTO SV. VLEČENO 500G 5 kom 0

13 KAŠA RIBANA 500G 10 kom 0

14 REZNCI JUŠNI 500G 14 kom 0

15 LAZANJE 500G 15 kom 0

16 VRETENA 500G 43 kom 0

17 TESTO LISTNATO 500G 5 kom 0

18 NJOKI 1KG 8 kom 0

19 JEŠPRENJ 1KG 8 kom 0

20 MUSLI SADNI 750G 8 kom 0

21 KAŠA PROSENA INST. 250G 18 kom 0

22 SVEDRI 500G 38 kom 0

23 ZDROB 500G 36 kom 0

24 RINČICE 250G 3 kom 0

25 ZVEZDICE 200G 20 kom 0  
Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 

Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 

 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
 
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

PREDRAČUN za 4. sklop: SVEŽE SADJE IN ZELENJAVA 

 

Zap. 
št. 

ARTIKEL 
Okvirna 

letna 
količina 

EM 
cena/EM  

(brez 
DDV) 

cena/EM  
(z DDV) 

vrednost  brez 
DDV 

(skupaj) 

Eko 
živilo 

1 ČEBULA 160 kg 
  

0 
 

2 RADIČ 7 kg 
  

0 
 

3 BANANE 512 kg 
  

0 
 

4 KIVI 24 kg 
  

0 
 

5 MOTOVILEC 16 kg 
  

0 
 

6 SOLATA KRISTALKA 63 kg 
  

0 
 

7 PAPRIKA 27 kg 
  

0 
 

8 HRUŠKE 169 kg 
  

0 
 

9 POMARANČE 107 kg 
  

0 
 

10 KOLERABA 25 kg 
  

0 
 

11 JABOLKA 260 kg 
  

0 
 

12 KLEMENTINE 186 kg 
  

0 
 

13 CVETAČA 33 kg 
  

0 
 

14 KORENČEK 45 kg 
  

0 
 

15 ZELENA GOMOLJ 23 kg 
  

0 
 

16 BROKOLI  11 kg 
  

0 
 

17 ČESEN 7 kg 
  

0 
 

18 ZELJE 20 kg 
  

0 
 

19 POR 8 kg 
  

0 
 

20 KROMPIR 1094 kg 
  

0 
 

21 OHROVT 13 kg 
  

0 
 

22 KUMARE 44 kg 
  

0 
 

23 FIŽOL 10 kg 
  

0 
 

24 GROZDJE BELO 52 kg 
  

0 
 

25 BUČKE 20 kg 
  

0 
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26 PARADIŽNIK 44 kg 
  

0 
 

27 JAGODE 14 kg 
  

0 
 

28 NEKTARINE 88 kg 
  

0 
 

29 BRESKVE 6 kg 
  

0 
 

30 MELONE 18 kg 
  

0 
 

31 BLITVA 4 kg 
  

0 
 

32 LUBENICE 21 kg 
  

0 
 

33 MALINE 2 kg 
  

0 
 

34 LIMONE 6 kg 
  

0 
 

35 MARELICE 4 kg 
  

0 
 

36 GROZDJE ČRNO 5 kg 
  

0 
 

37 MANDARINE 79 kg 
  

0 
 

38 KOROMAČ 3 kg 
  

0 
 

39 KAKI 9 kg 
  

0 
 

40 ZELENA LIST 1 kg 
  

0 
 

41 PETERŠILJ 1 kg 
  

0 
 

 

Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 

Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 

Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 
 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

PREDRAČUN za 5. sklop: SADNI SOKOVI, SADNI IZDELKI IN SIRUPI 
 

Zap. 

št.
ARTIKEL

Okvirna 

letna 
EM

cena/EM 

(brez DDV)

cena/E

M 

vrednost  

brez DDV
Eko živilo

1 SIRUP POMARANČNI 1L 12 kos 0

2 SOK JABOLČNI 1L 96 kos 0

3 NEKTAR BRESKEV 1L 60 kos 0

4 SIRUP MALINA 1L 18 kos 0

5 VODA 0,5L 48 kos 0

6 SOK JABOLČNI 0,2L 324 kos 0

7 CEDEVITA POM. 1KG 6 kos 0

8 CEDEVITA LIM. 1KG 4 kos 0

9 SOK POMARANČA 0,2L 27 kos 0  
 

Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 

 
Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 



 

Osnovna šola Podgora Kuteževo 

Kuteževo 2f,  6250 Ilirska Bistrica 

tel  (05)  71 48 162 in 71 48  513 

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

E-pošta: os.podgora@guest.arnes.si   

Matična št.: 5086019 000    Davčna. št.: 12391263 

 

OBR-12 
 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

PREDRAČUN za 6. sklop: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 
 

Zap. 

št.
ARTIKEL

Okvirna 

letna 

količina

EM
cena/EM 

(brez DDV)

cena/EM 

(z DDV)

vrednost  brez 

DDV

(skupaj)

Eko 

živilo

1. MLEKO 3,5 TETRAPAK 1L 1644 kos 0

2. MASLO 15 G 500 kos 0

3. JOGURT MAL. ŽIT. 250 G 204 kos 0

4. SKUTKA SADJE PODL. 250 G 481 kos 0

5. MASLO 250 G 180 kos 0

6. JOGURT ČVRSTI 3,2 180 G 372 kos 0

7. SIR JOŠT 45 % 30 kos 0

8. SMETANA ALPSKA 33% 1L 59 kos 0

9. SIR RIBAN TRDI 40 G 125 kos 0

10. JOGURT NAVADNI ŽIT. 180G 100 kos 0

11. NAMAZ SIR. SMET. 140 G 100 kos 0

12. JOG. HRUŠKA VAN. 500G 36 kos 0

13. JOGURT SAD. JAG. 180 G 324 kos 0

14. SIR. TOP. 140 G 120 kos 0

15. JOGURT SAD. MAR. 180G 186 kos 0

16. JOGURT VANILIJA 150G 668 kos 0

17. MLEČNI RIŽ ČOK. 200G 84 kos 0

18. JOGURT JAGO. 1L 9 kos 0

19. SLADOLED JEŽEK 80 kos 0

20. SMETANA ZA KAVO 250 ML 4 kos 0

21. SIRNI NAMAZ 200G 54 kos 0

22. KISLA SMETANA 180 G 16 kos 0

23. NAMAZ SADNI 20G 96 kos 0

24. SIR TILZIT 45% 15 kos 0

25. SKUTA NEPASSIRANA 1KG 1 kos 0

26. DESERT MLEČNI 62,5G 24 kos 0

27. JOGURT BOŽIČNI 180G 110 kos 0

28. SLADOLED LUMPI 120ML 24 kos 0  
 

Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 
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Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 
 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

 

PREDRAČUN za 7. sklop: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 
 

Zap. 
št. 

ARTIKEL 
Okvirna 

letna 
količina 

EM 
cena/EM  

(brez DDV) 
cena/EM  
(z DDV) 

vrednost  
brez DDV 
(skupaj) 

Eko 
živilo 

1 KIS JABOLČNI  12 kos 
  

0 
 

3 SLADKOR 1KG 200 kos 
  

0 
 

4 CMOKI MAR. ZANR. 500G 56 kos 
  

0 
 

5 TUNA 160G 114 kos 
  

0 
 

6 VEGETA 1KG 10 kos 
  

0 
 

7 FIŽOL 400G 132 kos 
  

0 
 

8 ČAJ PLANINSKI 1KG 5 kos 
  

0 
 

9 DROBNJAK 69G 1 kos 
  

0 
 

10 REPA KISLA 1KG 6 kos 
  

0 
 

11 ZELJE KISLO 1KG 54 kos 
  

0 
 

12 PLOŠČ. ŽITNA 30G 144 kos 
  

0 
 

13 SOL MORSKA 1KG 46 kos 
  

0 
 

14 PARADIŽNIK PELATI 400G 120 kos 
  

0 
 

15 SLIVE SUHE 250G 40 kos 
  

0 
 

16 ŠPINAČA ZAMR. 450G 36 kos 
  

0 
 

17 OLJE 1L 204 kos 
  

0 
 

18 
NAPOLITANKE PALČKE KAK. 
250G 56 

kos 
  

0 
 

19 MARMELADA MEŠANA 700G 18 kos 
  

0 
 

20 FIŽOL ČEŠNJEVEC  15 kos 
  

0 
 

21 KAVA 500G 60 kos 
  

0 
 

22 ČOKOLEŠNIK 1800G 11 kos 
  

0 
 

23 NAMAZ ČOK. 20G 360 kos 
  

0 
 

24 MAJONEZA 165 G TUBA 48 kos 
  

0 
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25 REZINA MONTE 29G 102 kos 
  

0 
 

26 ČAJ JOGADA 1KG 13 kos 
  

0 
 

27 ČAJ GOZDNI SADEŽI 1KG 17 kos 
  

0 
 

28 KEKSI MASLENI 230G 20 kos 
  

0 
 

29 KAKAV 400G 22 kos 
  

0 
 

30 GRAH 400G 36 kos 
  

0 
 

31 NAPOLITANKE 800G 16 kos 
  

0 
 

32 ČAJ MALINA 1KG 3 kos 
  

0 
 

33 NUTELLA 750G 30 kos 
  

0 
 

34 FRUTABELA JAG. 30G 168 kos 
  

0 
 

35 NAPOLITANKE WAFEL 37G 175 kos 
  

0 
 

36 GRAJSKA MEŠANICA ZAM. 450 G  40 kos 
  

0 
 

37 PARADIŽNIK KONC. 700G 18 kos 
  

0 
 

38 RDEČA PESA 1KG 12 kos 
  

0 
 

39 SVALJKA SKUTNI ZAM. 1KG 44 kos 
  

0 
 

40 KUMARICE 670G 41 kos 
  

0 
 

41 MED CVETLIČNI 900G 9 kos 
  

0 
 

42 PUDING VAN. 40G 70 kos 
  

0 
 

43 PECILNI PRAŠEK 65G 3 kos 
  

0 
 

44 ČAJ BIO BEBE 40G 6 kos 
  

0 
 

45 LOVOROV LIST 75G 1 kos 
  

0 
 

46 ČOKOLADA MILKA WINTER 100G 30 kos 
  

0 
 

47 PAPRIKA FILANA 650G 12 kos 
  

0 
 

48 OLIVNO OLJE 1L 24 kos 
  

0 
 

49 ČOKOLADNA JAJČKA 500G 12 kos 
  

0 
 

50 ŠTUDENSKA HRANA 250G 26 kos 
  

0 
 

52 MARELICE SUHE 250G 20 kos 
  

0 
 

53 ŽEPEK ČOK. ZAMRZ. 1KG 16 kos 
  

0 
 

54 PETERŠILJ 75G 2 kos 
  

0 
 

55 MARMELADA MEŠANA 20G 192 kos 
  

0 
 

56 ROLADA 280G 12 kos 
  

0 
 

57 KEKSI JAFFA POM. 150G 24 kos 
  

0 
 

58 OCVRTKI SIR ZAMR. 500G 5 kos 
  

0 
 

 

Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 
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Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-12 
 
Številka: JN-1/2017 
Datum: 19.4.2017 

 
PONUDNIK  
__________________________________________________________________________________________                    
NAROČNIK 
Osnovna šola Podgora Kuteževo, Kuteževo 2f, 6250 Ilirska Bistrica 

 

PREDRAČUN za 8. sklop: RIBE IN RIBJI IZDELKI 
 

Zap. št. ARTIKEL

Okvirn

a letna 

količin

EM

cena/EM 

(brez 

DDV)

cena/EM 

(z DDV)

vrednost  

brez DDV

(skupaj)

Eko živilo

1 VITKI SOM FILET ZAMRZNJEN PANGA    73 KG 0

3 BAKALA 200 G 3 KG 0

4 LIGENJ OČIŠČENI 33 KG 0

5 BRADATI HUJ FILET ZAMRZNJEN 27 KG 0

6 SARDELA - SARDINA 38 KG 0

7 OSLIČ FILET ZAMRZNJEN 8 KG 0  
 

 

Skupna vrednost sklopa (brez DDV): ___________________________ 

 
Dobavitelj je dolžan odvažati embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, leseni zaboji) v skladu z 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega 

poslovanja. (Glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 

84/2006; 106/2006; 110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-13 (VZOREC POGODBE) 

 

 

Naročnik OSNOVNA ŠOLA PODGORA KUTEŽEVO, KUTEŽEVO 2F, 6250 ILIRSKA BISTRICA, ki jo zastopa 

ravnateljica MIRJAM VRH (davčna številka 12391263) 

 

in  

 

Dobavitelj _____________________________________________________, ki ga zastopa _______________ 

(identifikacijska številka ____________________________) 

 

 

skleneta po medsebojnem sporazumu naslednjo 

 

 

POGODBO št. ____________________________ 

 o dobavi prehrambenih izdelkov in pijač 

 

          kot sledi  

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1.člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list 

RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010; 18/2011; 90/2012; 12/2013; 19/2014, 91/2015), izvedel javno naročilo po 

postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENIH IZDELKOV IN 

PIJAČ (po sklopih).  

 

Pogodba se sklepa za obdobje 36 mesecev in sicer od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Dobavitelj je bil glede na 

prispele ponudbe izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo naslednjega sklopa živil ___________________, 

pogodbeni znesek _____________________ Eur. 

 

2. člen 

 

Pogodbeni stranki se s to pogodbo dogovorita, da bo dobavitelj za naročnika dobavljal skupine živil iz 1. člena te 

pogodbe za prehrano.  

 

Dobavitelj bo naročniku dobavljal prehrambene izdelke v obsegu vsakokratnega telefonskega naročila naročnika, 

v skladu s pogoji in cenami, opredeljeni v ponudbi dobavitelja z dne ___________________. 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročnika sproti obveščal o akcijskih prodajah in mu zagotovil akcijsko ceno za  
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izdelke iz akcije. Količine blaga, ki jih bo kupec naročal so okvirne in kupec se ne zavezuje, da bo naročil celotno 

količino blaga po predračunu. Kupec bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga, ki jih bo v tem obdobju 

potreboval. 

 

II. KAKOVOST IN ZDRAVSTVENA NEOPOREČNOST BLAGA 

 

3. člen 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo pri dobavi prehrambenih izdelkov upošteval vse zahteve v zvezi s kakovostjo in 

drugimi značilnostmi živil, zlasti pa: 

 ustrezne standarde v zvezi s kakovostjo živil glede na potrebe otrok (energetsko in biološko vrednost 

idr.), 

 zahteve glede zdravstvene in higienske neoporečnosti živil, 

 druge pogoje, določene s predpisi za področje javnega naročila. 

 

Dobavitelj se zaveže, da bo na zahtevo naročnika kadarkoli v času trajanja te pogodbe, v 30 dneh od pisnega 

poziva naročnika le-temu predložil za vse prehrambene izdelke, ki jih dobavlja, dokazila o kakovosti v skladu s 

prejšnjim odstavkom, in sicer od ustrezne in pooblaščene neodvisne institucije. 

 

Vzorec za analizo mora biti odvzet na način in pod pogoji, ki jih določajo predpisi ter mora v največji meri 

predstavljati poprečno sestavo celotne naročene količine blaga. Dobavitelj se tudi zaveže, da bo naročnika sproti 

seznanjal o vseh novostih za vse prehrambene izdelke, ki jih obsega ta pogodba 

 

 

III. IZVRŠEVANJE TE POGODBE - NAROČANJE IN DOSTAVA BLAGA 

 

4. člen 

 

Za dosego vseh potrebnih dogovorov v zvezi z izvajanjem te pogodbe se bosta pogodbeni stranki sestali po 

potrebi. Skupen sestanek s predlogom potrebnih dogovorov lahko predlaga katerakoli pogodbena stranka. 

 

5. člen 

 

Za dostavo prehrambenih izdelkov poskrbi dobavitelj na svoje stroške in sicer s svojimi prevoznimi sredstvi in 

kadri ali v svojem imenu in na svoj račun pooblasti drugega prevoznika. 

 

Prevoz blaga mora biti opravljen v času, dogovorjenim s to pogodbo in v skladu s predpisanimi zdravstveno 

sanitarnimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti in zdravstvene neoporečnosti blaga. 

 

Blago se dobavi na sedež naročnika. Dobavitelj blago s svojimi delavci tudi razloži v skladišču naročnika na 

prostor, ki ga odredi naročnik. 

 

Dobavitelj se zaveže, da bo odvažal embalažo (kartonasti zaboji, plastični zaboji, lesene gajbice) v skladu z  



 

Osnovna šola Podgora Kuteževo 

Kuteževo 2f,  6250 Ilirska Bistrica 

tel  (05)  71 48 162 in 71 48  513 

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

E-pošta: os.podgora@guest.arnes.si   

Matična št.: 5086019 000    Davčna. št.: 12391263 

 

veljavnimi predpisi. Kršitev te obveznosti je razlog za izključitev podpisnika pogodbe iz nadaljnjega poslovanja. 

(glej 23. člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo – Uradni list RS. št. 84/2006; 106/2006; 

110/2007; 67/2011; 68/2011; 18/2014). 

 

6. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se prevzem blaga opravi pri naročniku, za kar bo dobavitelj naročniku 

predložil prevzemnico - dobavnico, v kateri bo navedena cena z DDV in količina blaga. 

 

Naročnik mora takoj ob prevzemu blaga in embalaže opraviti količinski prevzem, kakovostni pregled pa opravi v 

roku v skladu z uzancami. Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi v prevzemnici – 

dobavnici. Ob prevzemu blaga pooblaščeni osebi pogodbenih strank prevzemnico - dobavnico podpišeta in vanjo 

vpišeta morebitne reklamacije.  

 

Dobavitelj mora poskrbeti, da blago dostavi na način, ki omogoča higiensko neoporečni prevzem 

 

7. člen 

 

V primeru odstopanja blaga od pogodbeno dogovorjene kakovosti ali naročila naročnika lahko naročnik prevzem 

blaga odkloni.  

 

V primeru, da naročnik ugotovi skrite napake na blagu, sestavi komisijski zapisnik, s katerim uveljavlja 

reklamacijo. 

 

8. člen 

 

Dobavitelj je dolžan nekvalitetno blago oziroma blago z napako nadomestiti z novim blagom takoj oziroma 

najkasneje v roku petih (5) dni od prejete reklamacije, v času med 07.00 in 15.00 uro. 

 

Dobavitelj trpi vse stroške, ki so povezani z nadomestitvijo blaga in s prevozom. 

 

9. člen 

 

Dobavitelj bo naročniku dobavljal blago, ki je predmet te pogodbe, na podlagi njegovega tedenskega naročila 

oziroma v roku, ki ga sporazumno določita pogodbeni stranki. Naročila za dobavo blaga bo naročnik dobavitelju 

posredoval na način, ki je običajen v blagovnem prometu med strankami (prodaja po potniku, telefonu, telefaksu 

ipd ), po potrebi pa z naročilnico ali pisnim potrdilom ustnega sporočila. 

 

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem oz dogovorjenem roku, ima naročnik pravico 

naročiti blago pri drugem pogodbenem dobavitelju, izbranem na podlagi javnega razpisa iz 1. točke te pogodbe 

oziroma drugega prodajalca. 
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10. člen 

 

Dobavitelj bo dobavo izvedel po prejemu naročila oziroma v skladu z dogovorom z vodjo kuhinje. 

 

V primeru, da dobavitelj blaga ne dostavi v dogovorjenem času, si naročnik pridržuje pravico, da odkloni 

prepozno dostavljeno blago. 

 

Naročnik ima pravico do spremembe časovnih razdobij oziroma dneva dobave za posamezne prehrambene 

izdelke glede na svoje potrebe, kar dobavitelju pisno sporoči najkasneje v roku 5 dni pred nameravano 

spremembo, v nujnih primerih pa tudi po telefonu 

 

 

IV. CENA IN PLAČILNI POGOJI 

 

11. člen 

 

Dobavitelj bo pri oblikovanju cene za posamezno vrsto živila upošteval predračunske cene v svoji Ponudbi z dne 

______________________________ in vsa ostala določila, določena z razpisno dokumentacijo javnega naročila.  

 

Za posamezen izdelek, ki ni bil predmet ponudbe, se obračuna po ceni, ki velja za prodajo na debelo, razen, če 

se stranki v konkretnem primeru ne dogovorita drugače.  

 

Dobavitelj obračuna za izdelke v akciji, ki jih naroči naročnik akcijsko ceno, ki je nižja od cene, ki je za določeno 

živilo navedena v ponudbi dobavitelja. 

 

Naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti v primeru nedoseganja orientacijske vrednosti blaga iz ponudbe. 

 

12. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo dobavitelj izstavljal za dobavljeno blago mesečni zbirni račun. Račun 

mora biti specificiran, opremljen z naročnikovo številko in s priloženimi dobavnicami ter v skladu s predpisi.  

 

Kupec se obveže dobavljeno blago plačati v roku 30 dni od datuma računa na transakcijski račun dobavitelja 

 

Cena iz ponudbe vsebuje vse stroške in druge morebitne dajatve v zvezi z nabavo, embalažo, prevozi in 

podobno.  

 

Cena mora veljati kot cena fco izvajalca oziroma namembnega kraja naročnika. 

 

V primeru reklamacije blaga naročnik plačilo v spornem delu ne opravi do rešitve reklamacije. 
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V. REKLAMACIJA 

 

13. člen 

 

Naročnik mora ugovore zaradi kakovosti prehrambenih izdelkov oziroma zaradi neizvrševanja dobave le-teh ali 

drugih dogovorov po tej pogodbi oziroma reklamacijo v zvezi z računom dobavitelju sporočiti takoj, najkasneje pa 

v roku 5 dni od ugotovitve napak oziroma pomanjkljivosti. 

 

V primeru, da dobavitelj dvakrat zaporedoma krši to pogodbo, lahko naročnik odpove to pogodbo, z odpovednim 

rokom 30 dni. 

 

VI. ODSTOP POGODBE 

 

14. člen 

 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da lahko naročnik odstopi od pogodbe v primeru: 

 da dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni kakovosti in zdravstveni neoporečnosti, 

 da dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, količine in rokov dobave blaga oziroma 

dogovorjenih cen, 

 da dobavitelj ne upošteva rokov dobav, 

 da dobavitelj poveča ceno blaga, 

 če komisija za prehrano ugotovi, da prihaja do velikih ostankov pri malici oziroma kosilu ter da izdelki, ki 

jih dobavitelj dobavlja, niso primerni za malico ali kosilo pri naročniku, dobavitelj pa izdelkov ne 

nadomesti z ustreznejšimi v skladu z dogovorom z naročnikom. 

 

VII. VAROVANJE POSLOVNE TAJNOSTI 

 

16. člen 

 

Dobavitelj je dolžan podatke, ki se nanašajo na vrsto, količino in način dobave prehrambenih izdelkov na podlagi 

te pogodbe varovati kot poslovno tajnost naročnika. 

 

 

VIII. DRUGE DOLOČBE 

 

17. člen 

 

V primeru, da v času trajanja te pogodbe nastanejo statusne spremembe dobavitelja, se vse obveznosti iz te 

pogodbe prenesejo na njegovega pravnega naslednika ob soglasju naročnika oziroma naročnik samostojno 

odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo. 
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18. člen 

 

Za vsa vprašanja, ki s to pogodbo niso posebej urejena, stranki uporabljata ustrezne določbe Obligacijskega 

zakonika. 

 

V primeru spora, ki ga pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti s sporazumom, je pristojno sodišče v Kopru. 

 

19. člen  

 

Pogodba prične veljati od dneva, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. 

 

20. člen 

 

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva. 

 

 

 

NAROČNIK DOBAVITELJ 

Datum, kraj:  Datum, kraj: 

Žig in podpis: Žig in podpis: 

    

 

       Parafa ponudnika  _____________________________ 

 

 


