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RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA MALE 
VREDNOSTI  

 
 

Predmet javnega naročila: 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL  

s sklenitvijo okvirnih  sporazumov za obdobje dveh (2.) let 
 
  
 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

1. Povabilo k oddaji ponudbe 
 

2. Navodila za izdelavo ponudbe 
 

3. Ponudba  
 

4. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe 
 

5. Posebni pogoji za posamezne sklope 
 

6. Predračuni za sklope prehrambenega blaga 
 

7. Osnutek okvirnega sporazuma  
 

 
 
 

                                                                                        

        Ravnateljica: 

                                                                                            Ivanka Korez   
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 
Naročnik je poslal na Portal javnih naročil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po 
odrtem postopku v skladu s 56. členom Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) za SUKCESIVNO 
DOBAVO ŽIVIL, z namenom sklenitve okvirnih sporazumov za obdobje dveh let, to je od 
1.2.2017 do 31.01.2019. 
 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Podatki o naročniku: 

Naziv naročnika: Osnovna šola Cirkovce 

Naslov naročnika: Cirkovce 47, 2326 Cirkovce 

ID za DDV: 70374619 

Matična številka: 5086973000 

Številka računa pri UJP: 01245-6030655297 

Telefon:  02/789 00 10 

Fax:  02/792 00 51 

e-pošta: ravnateljica@os-cirkovce.si 

Spletna stran: http://www.os-cirkovce.si 

Kontaktna oseba: Ivanka Korez 

Podpisnik pogodbe: Ivanka Korez 

 
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena naročniku do srede, dne 11. 01. 2017, 
najkasneje do 10.00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali 
osebno v tajništvu šole na naslovu naročnika: Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326  
Cirkovce. Prijave morajo ne glede na način dostave na navedeni naslov prispeti do zgoraj 
navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete. Odgovornost za pravočasno 
prispetje ponudb je na strani ponudnika.  
 
Če bo ponudba ne glede na način predložena po poteku datuma ali ure navedene  v 
predhodnem odstavku, se šteje, da je predložena prepozno. Vse nepravočasno predložene 
ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom. 
 
Javno odpiranje ponudb bo v  dne 11. 01. 2017 ob 11.30 uri v prostorih naročnika na 
naslovu: Cirkovce 47, 2326 Cirkovce 
 
                                                                       Ravnateljica:  Ivanka Korez   
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NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. člen 
 

Naročnik je  poslal na  Portal  javnih  naročil, objavo javnega razpisa za izvedbo naročila male 
vrednosti, predmet razpisa: »Sukcesivna dobava živil« po sklopih navedenih v javnem razpisu. 
 
Javno naročilo se izvaja na podlagi zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter 
skladno z veljavno zakonodajo,ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega 
naročila ter vsa ostala javna zakonodaja v RS, ki ureja to področje. 
 
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop blaga, več sklopov ali vse razpisane sklope 
blaga: 
 

1. kruh in pekovsko pecivo, 
2. mleko in mlečni izdelki, 
3. domači mlečni izdelki - občasno, 
4. meso in mesni izdelki, 
5. sadje in zelenjava, 
6. krompir, 
7. jabolka, 
8. paradižnik – občasno junij –oktober, 
9. kumarice – občasno maj – julij, 
10. solata – sezonska april – maj, 
11. med in medeni izdelki, 
12. jajca, 
13. domači kruh in pecivo – občasno, 
14. domači pekovski izdelki – občasno, 
15. bučno olje in bučnice – občasno, 
16. razni prehrambeni izdelki, 
17. razni potrošni material za gospodinjstvo, 
18. zamrznjeni izdelki, 
19. perutninsko meso in izdelki, 
20. domači mesni izdelki – občasno in 
21. ribe ter ribji izdelki. 

 
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, 
da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih. 
 
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 ter ustreza ostalim  
zahtevam iz razpisne dokumentacije. 
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2. člen 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
Naročilo se lahko odda po sklopih glede na ekonomsko  najugodnejšo ponudbo. Ponudnike 
opozarjamo, da v primeru izbire njihove ponudbe ne bo mogoče spreminjati cene ali drugih pogojev 
za izvedbo naročila, kot jih je ponudil v ponudbi. 

 
 

3. člen 
 

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 

 ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1); 

 izjavo o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-2);  

 predračun/izpolnjen obrazec po sklopih na katerega se prijavlja (OBR-3); 

 parafiran in žigosan osnutek okvirnega sporazuma; 

 izpolnjene predračune za posamezne sklope (izpisane, požigosane in podpisane  v papirni 
obliki  in identične na CD-ju) . 
 

4. člen 
 

Naročnik bo odgovoril na vsa pravočasno postavljena vprašanja v zvezi z javnim razpisom, ki jih bo 
prejel preko Portala javnih naročil do 30.12.2016 do 10.00 ure. Vprašanja za pojasnila razpisne 
dokumentacije morajo biti podana v slovenskem jeziku. V nasprotnem primeru naročnik na vprašanja 
ne bo odgovarjal.  
 
Naročnik ne odgovarja, če je pojasnila oziroma odgovore podal na Portal javnih naročil pravočasno, 
pa se ponudnik z njimi ni seznanil. Spremljanje Portala javnih naročil je v celoti obveznost in 
odgovornost ponudnika. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 

 
5. člen 

 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje pet  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. 

 
6. člen 

 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 
OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326  CIRKOVCE 
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Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA -  SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL« in 
številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila. Ponudnik  
mora na kuverti označiti tudi naslov pošiljatelja. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 
pravilno označene. 
 
V primeru, da ponudnik želi spremeniti, dopolniti ali umakniti ponudbo, mora na kuverti za označbo:  
»NE ODPIRAJ – PONUDBA -  PREHRANA« pripisati »UMIK«, »SPREMEMBA« ali »DOPOLNITEV«.  

 
7. člen 

 
Ponudnik mora ponuditi živila po specifikaciji naročnika, ki je navedena na vsakem predračunu za 
posamezen sklop. Predračun je potrebno predložiti v natisnjeni verziji, z žigom in podpisom 
ponudnika in identično na zgoščenki ( CD, DVD ). 

 
8. člen 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost: 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 
39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje 
denarja.  
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 
 
2. Ponudnik: 
- ni v stečajnem postopku;  
- na dan ko se izteče rok za oddajo prijav nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
 prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 
 določbami države naročnika; 
- na dan ko se izteče rok za oddajo prijav nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili 
 davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države 
 naročnika. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 
 
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega 
prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno 
dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Prijavitelj ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli 
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Prijavitelju ni bilo na kakršni koli 
upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri 
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dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 75. in 90. člena predmetnega zakona (ZJN-3), v 
tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 
 
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih 
(8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
 drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
 šteje, da so z njim povezane družbe. 
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5) 
 
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc 
za pravno osebo in osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-4) in (OBR-4/1) 
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
 
B. Poklicna sposobnost: 
6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v 
kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR- 2) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima 
prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, 
opravljali storitev.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-2) 
 
9. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih treh mesecih pred objavo obvestila o 
tem naročilu.  
Dokazilo: izjava (OBR-6) 
 
10. Ponudnik nudi 30 dnevni plačilni rok, ki se šteje od zadnjega dne v mesecu dobave.  
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
D. Tehnična in kadrovska sposobnost: 
 
11. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela dobre higienske prakse in HACCP in upošteva vse uredbe 

in vse nacionalne predpise, ki se nanašajo na higieno živil in zdravstveno tehnične pogoje v 
proizvodnji in prometu z živili: Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS št. 60/02 
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in 104/03, s spremembami in dopolnitvami) in 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, s 
spremembami in dopolnitvami).  

Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-8) 
 
12. Da ponudnik, ki ponuja živila živalskega izvora ima registriran objekt pri Veterinarski upravi 
Republike Slovenije. V primeru, da živila živalskega izvora ne ponuja proizvajalec, mora ponudnik, ki 
ponuja takšno blago, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca. 
Dokazilo: Kopija odločbe Veterinarske uprave RS o registraciji objekta. 
 
13. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče sedež naročnika razloženo in odzivni čas en delavni dan, 
v urgentnih primerih dve uri ter, da zagotavlja brezplačen odvoz embalaže. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-8) 
 
15. Da ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zmrznjenih živil Uradni list RS, št. 63/02, s 
spremembami in dopolnitvami). 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8) 
 
16. Da  ponudnik  upošteva  Pravila  z  merili  kakovosti  za  živila v vzgojno - izobraževalnih ustanovah 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8) 

 
17. Da ponudnik upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije  (ES) o onesnaževalih v živilih 
(Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10), Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za 
kontaminante v hrani (UL L št. 37/93, str. 1), Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih 
vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5) 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8) 
 
18. Da ponudnik izpolnjuje vse posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavlja. 
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-8) 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in 
predložili ustrezna dokazila. 

 
9. člen 

 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni 
pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila oz. dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati 
dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 

10. člen 
 

Ponudnik mora navesti ceno v evrih. Cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske,ter 
popuste in rabate), upoštevaje dostavo fco skladišče sedež naročnika razloženo.  
 
Končna predračunska vrednost pa mora vsebovati tudi DDV. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
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V sklopih, kjer je naročnik popisal eko živila, je potrebno obvezno priložiti ustrezna potrdila ali druga 
dokazila. 
 
Ponudnik predloži predračun/e za tisti/tiste sklope na katere kandidira v natisnjeni verziji in na 
zgoščenki. V primeru, da podatki v natisnjeni verziji in na zgoščenki niso enaki, se bodo kot pravilni 
šteli podatki iz priložene zgoščenke. 
 
Cene so fiksne za obdobje 24 mesecev. 
 

 
11. člen 

 
Naročnik bo v posameznem sklopu blaga sklenil z največ dvema ponudnikoma okvirni sporazum brez 
odpiranja konkurence za obdobje dveh let. 
Naročnik bo za nabavo živil posameznega sklopa izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika po 
sledečih merilih: 

- kvaliteta posameznega živila (max 20 točk), 
- hitra dostopnost do živila in odzivnost ponudnika (max 10 točk), 
- načelo kratkih verig (10 točk) 
- cena (max 60 točk). 

  
 
 »I. kvaliteta«,  je  zahteva in pogoj pri vseh živilih, ki so predmet javnega razpisa. 
 
Kjer naročnik navaja določeno težo posamezne vrste živil, jo je potrebno razumeti kot pričakovano 
embalažo. Če ponudnik ne zagotavlja živila v navedeni embalaži, mora ponudnik v predračunu 
navesti tudi svojo ponujeno embalažo in ceno za ponujeno embalažo. 
 
Ponudnik mora ponuditi blago I. kakovostnega razreda. 
 
Ponudnik mora ponuditi vsaj 80% živil iz posameznega sklopa. 
 
Naročnik bo nabavljal posamezne artikle pri tistem ponudniku, ki bo za posamezen artikel ponudil 
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, upoštevaje enakovredno kvaliteto. 
 

12. člen 
 
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Ponudba mora veljati do 31.01.2017. 
 Način spreminjanja cen je določen v okvirnem sporazumu. 

 
13. člen 

 
Naročnik lahko kupuje tudi tiste artikle blaga iz sklopa, ki niso na ponudbenem predračunu, če jih bo 
potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo naročniku na njegovo željo posredoval 
ponudnik. Ponudnik bo artikle obračunaval pod enakimi pogoji kot blago iz ponudbenega 
predračuna, vendar po ekonomski ceni. Če ponudnik 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. 
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14. člen 
 

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

15. člen 
 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt o skupni 
izvedbi javnega naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo 
je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, način 
plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in 
obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora biti 
datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi. 
 
Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v OBR-11. 
 

16. člen 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 
zahtevane priloge.  
 
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti enaka objavljeni razpisni dokumentaciji 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 gospodarskega subjekta. Popravljene napake 
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
Razpisna dokumentacija je brezplačna, izdelava ponudbe je strošek ponudnika. 
 

17. člen 
 

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

18. člen 
 

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro 
določene ponudbe. 

 
19. člen 

 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti sporazuma naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da sporazum ne bi pričel veljati ali da ne bi bil izpolnjen. 
 

20. člen 
 
Naročnik bo pred sklenitvijo okvirnih sporazumov o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino 
podatkov iz ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.  
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21. člen 
 
Pravno varstvo: 
Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno z 90. čl. ZJN-3 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev 
odločitve o oddaji naročila, v kateri mora biti jasno navedeno o čem mora naročnik podati 
obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh delovnih dneh po dnevu prejema odločitev naročnika. 
 
Ponudnik ne sme uveljavljati pravice do dodatne obrazložitve z namenom pridobitve dodatnega časa 
za uveljavljanje pravnega varstva v postopku javnega naročanja. 
 
Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in. 60/11- ZTP-D; v nadaljevanju ZPVPJN). 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime 
naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; 
predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo; 
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem ter potrdilo o plačilu takse. 
 
V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 
vsebino objave ali razpisno dokumentacijo skladno s prvim odstavkom 25. čl. ZPVPJN, lahko 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. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila se skladno s 
petim odstavkom 25. čl. ZPVPJN lahko vloži v roku osem delovnih dni od prejema odločitve. 
 
Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti 
priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za 
revizijo plačati takso: 
- v višini 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave obvestila o naročilo ali 
razpisno dokumentacijo oz. 
- v višini 1 % od vrednosti izbrane ponudbe za sklop, javno naročilo ali posamezno naročilo (z davkom 
na dodano vrednost; maks. 10.000,00 EUR), če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji 
javnega naročila ali na odstop od izvedbe javnega naročila, 
- oz. v višini 1 % ocenjene vrednosti sklopa, javnega naročila ali posameznega naročila (z davkom na 
dodatno vrednost; min. 200,00 EUR maks. 10.000,00 EUR), če se zahtevek za revizijo nanaša na druge 
odločitve in ravnanja naročnika. 
 
Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki 
Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 13145-7111290- 
XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih 
naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta.  
 
 
 
                                                                     Ravnateljica:      Ivanka Korez 
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OBR-1  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
 
Naročnik: Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326  Cirkovce 
 
 

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

Podatki o gospodarskem subjektu 

 

Firma oziroma ime: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Številka faxa: 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
Izjavljamo, da se v celoti strinjamo s pogoji razpisne dokumentacije za sukcesivno  dobavo živil  po 
sklopih in jih kot take sprejemamo. 

 
Datum:_______________ 
                                                                                                Žig in podpis ponudnika 
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OBR-2  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
 
Naročnik: Osnovna šola Cirkovce, Cirkovce 47, 2326  Cirkovce 
 
 

IZJAVA 
 
  
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje 
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri 
pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja. 
 
Da kot prijavitelj ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti. 
 
2. Da: 
- nismo v stečajnem postopku;  
- na dan ko se izteče rok za oddajo prijav nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
 plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo 
 sedež, ali določbami države naročnika; 
- na dan ko se izteče rok za oddajo prijav nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
 plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami 
 države naročnika, 
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
 naročanja. 
 
3. 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. 
 
4. 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. 
 



 

OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE z enoto VRTEC CIRKOVCE 

Cirkovce 47, 2326 Cirkovce, DŠ: 70374619,  
 

telefon: (02)  789-00-10, telefaks: (02) 792-00-51, 

e-pošta: os.cirkovce@guest.arnes.si         http://www.os-cirkovce.si 

 

Podračun pri BS: 01245-6030655297 pri UJP Slov. Bistrica 
      

13 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL  - JN 

za obdobje  2017-2019 

 
 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 

izpostava _______________številka__________________ . 

B. Drugo: 

-Imamo odločbo št.:____________________  o statusu kmeta oziroma smo vpisani v register 

kmetijskih gospodarstev:____________________________________________________________ . 

-Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________________ 

pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri _______________________ dne 

________________ in smo člani naslednje organizacije: _________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 

organizacije, zbornice ali podobno). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije. 
 
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, obkrožite 
točko C.) 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 
 
 
Priloga za prijavitelje, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 
 
- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
 ali  
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, 
 ne potrebujejo.  

 
Ta izjava je sestavni del dokumentacije, s katero se prijavljamo na javni razpis za : SUKCESIVNA 
DOBAVA ŽIVIL objavljen na Portalu javnih naročil z dne __________________ pod št. ___________ 
 
 

 
Datum:_________________    Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-3  

Ponudnik: ________________________ 
 
Naročnik: Osnovna šola CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326  CIRKOVCE 
 
PREDRAČUN ŠT.:____________  za sukcesivno dobavo živil 
 
 

Sklop 
št.: 

Vsebina sklopa 
% 

zagotovljenih 
živil v sklopu 

 Skupna vrednost 
z DDV v EUR  

1 Kruh in pekovsko pecivo   

2 Mleko in mlečni izdelki   

3 Domači mlečni izdelki - občasno   

4 Meso in mesni izdelki   

5 Sadje in zelenjava   

6 Krompir   

7 Jabolka   

8 Paradižnik - občasno junij-oktober   

9 Kumarice - občasno maj - julij   

10 Solata - sezonska april - maj   

11 Med in medeni izdelki   

12 Jajca   

13 Domači kruh in pecivo - občasno   

14 Domači pekovski izdelki - občasno   

15 Bučno olje in bučnice - občasno   

16 Razni prehrambeni izdelki   

17 
Razni potrošni material za 
gospodinjstvo 

 
 

18 Zamznjeni izdelki   

19 Perutninsko meso in izdelki   

20 Domači mesni izdelki - občasno   

21 Ribe ter ribji izdelki   

SKUPAJ   
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Datum: 
 

Žig in podpis ponudnika: 
______________________ 

 
 
 
 
 
Priloga: 
-specifikacija/predračun-i v pisni in datotečni obliki 
 
 
Op.: Vpišite % in vrednost pri sklopu/sklopih na katerega/katere kandidirate in skupno 
vrednost. 
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OBR-6  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
 
Naročnik: Osnovna šola CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326  CIRKOVCE 
 

 
 
 
 
 

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH 
 

 
Izjavljamo: 
 
 

 da v zadnjih treh mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih transakcijskih 
računov. 
 
 
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javno naročilo za: 

SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne ____________, pod št. 

objave _________________ . 

 

  

 
Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-7  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
 
Naročnik: Osnovna šola CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326  CIRKOVCE 
 
  
 
 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH 
 
 
 

 
Izjavljamo, da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno 
izstavljenega računa. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za: 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod 
št. ______________ .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
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OBR-8  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
Naročnik: Osnovna šola CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326 CIRKOVCE 
 

IZJAVA  
Izjavljamo : 

 da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo: 
-sedež osnovne šole OŠ Cirkovce vsak dan do ure dogovorjene s skrbnikom okvirnega 
sporazuma in  

 da nudimo odzivni čas en delovni dan, kar pomeni, da bomo blago dostavili naročniku 
naslednji dan po naročilu, v nujnih-urgentnih primerih pa v dveh urah od naročila; 

 da bomo sproti in brezplačno odvažali povratno in nepovratno embalažo; 

 da izpolnjujemo pogoje in načela dobre higienske prakse in HACCP in upoštevamo vse uredbe 
in vse nacionalne predpise, ki se nanašajo na higieno živil in zdravstveno tehnične pogoje v 
proizvodnji in prometu z živili: Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS št. 
60/02 in 104/03, s spremembami in dopolnitvami) in 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, s spremembami in dopolnitvami);  

 da v primeru, da ponujamo živila živalskega izvora imamo registriran objekt pri Veterinarski 
upravi Republike Slovenije, za kar prilagamo odločbo Veterinarske uprave RS o registraciji 
objekta . (V primeru, da živila živalskega izvora ne ponujajo proizvajalci, mora ponudnik, ki 
ponuja takšno blago, priložiti kopijo navedene odločbe svojega dobavitelja oz. proizvajalca); 

 da upoštevamo Pravilnik o varnosti hitro zmrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02, s 
spremembami in dopolnitvami); 

 da upoštevamo Pravila z merili kakovosti za živila v vzgojno- izobraževalnih ustanovah; 

 da upoštevamo Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije  (ES) o onesnaževalih v živilih 
(Uradni list RS, št. 27/07 in 38/10), Uredbo sveta (EGS) št. 315/93, o določitvi postopkov 
Skupnosti za kontaminante v hrani (UL L št. 37/93, str. 1), Uredbo (ES) komisije št. 1881/06 o 
določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L št. 364, str. 5); 

 da izpolnjujemo vse posebne pogoje za posamezen sklop, na katerega se prijavljamo; 

 da imamo za distribucijo zagotovljen vozni park z ustrezno opremo, s katero zagotavljamo, da 
se kvaliteta živil med prevozom ne spremeni, skladno s predpisi. 
 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za: 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. 
________________________ . 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika  
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OBR-9  

Ponudnik: ________________________ 
 
 
 
Naročnik: Osnovna šola CIRKOVCE, CIRKOVCE 47. 2326  CIRKOVCE 
 

IZJAVA  

 
 
Izjavljamo: 

 

 da imamo organizirano službo za nadzor nad kakovostjo živil oziroma nam nadzor vrši za to 
pooblaščena inštitucija (navedite):____________________________________________; 

 da bomo naročniku zagotavljali dobavo živil skladno z zahtevami kvalitete, razvidnih iz zahtev 
navedenih v posameznem sklopu; 

 da bomo zagotavljali zahtevane količine blaga I. kvalitete s čim manj dodatki (konzervansov, 
umetnih sladil, umetnih barvil, umetnih arom, ojačevalcev okusa,….), ob dobavi pa ne sme 
preteči več kot tretjina roka uporabe, razen če s posebnimi pogoji ni določeno drugače; 

 da bomo naročniku poleg živil iz ponudbe na njegovo zahtevo dobavljali tudi druga živila 
istega sklopa, ki jih bomo obračunali pod enakimi pogoji kot ostalo blago v predračunu, po 
ekonomski ceni; 

 da bomo naročniku na njegovo zahtevo ponudili drugo istovrstno živilo, če se bo izkazalo, da 
v ponudbi ponujeno živilo učenci zavračajo/odklanjajo; 

 da bomo naročniku posredovali pisne informacije o akcijskih cenah oziroma maloprodajnih 
cenah v primeru, da bodo le- te ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna; 

 da bomo reklamacije reševali takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan po prejemu 
reklamacijskega zapisnika. 

  

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javno naročilo za: 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL, objavljenem na Portalu javnih naročil z dne ___________ pod št. 
______________ . 
 
 
 
 
 
Datum:________________                                                            Žig in podpis ponudnika  
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OBR-10 

 

Posebni pogoji in zahteve za posamezna živila: 
 
Posebne pogoje za posamezno živilo v sklopu mora izpolnjevati ponudnik, ki se na sklop prijavlja.  
 
Mleko in mlečni izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena 
vozila). Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in 
vsemi veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS. Živila morajo 
imeti deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete.  
Mleko mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika in brez konzervansov.  
Hramba in prevoz pri temperaturi do + 8˚C.  
Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov, 
aditivov in umetnih sladil, po potrebi različnih okusov in z dodatkom sadja ali sadnega pripravka. 
Hramba in prevoz pri temperaturi do +8°C.  
Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov in 
aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C.  
Kisla smetana mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Hramba in 
prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C.  
Maslo mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Mora biti brez 
konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C  
Sladoled mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, z raznimi dodatki in 
okusi, brez aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi -18°C. 
Siri morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila).  
Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in vsemi 
veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS.  
Živila morajo imeti deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete. Siri morajo biti v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez konzervansov, aditivov. Hramba in prevoz pri 
temperaturi do + 8˚C. Pakirani morajo biti v kontrolirani atmosferi. Siri morajo biti za vse navedene 
lokacija dostave rezani in ustrezno pakirani (vakumsko, foljia,…) tako, da je rezine ob razdeljevanju 
možno razdeliti. Možnost dobave več vrst rezanih trdih in poltrdih sirov ob enem naročilu v enem 
dnevu. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Sveže meso in mesni izdelki se hranijo pri temperaturi od 0°C do +4°C. Sveže meso in mesni izdelki 
morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila- temperatura med 
prevozom ne sme preseči + 7°C). Središčna T ob prevzemu mora biti od 0 do + 7°C (zaželeno do + 4 
°C).  
Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in vsemi 
veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS.  
Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje mesa v skladu z veljavno zakonodajo. Živila morajo 
imeti deklaracijo, ki mora vsebovati tudi podatke o poreklu mesa (oziroma mora biti poreklo 
označeno na dobavnici).  
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Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.  
Odstopanja v teži oz. masi uporabniškega kosa mesa (npr. zrezek) ali mesnega izdelka pri 
posameznem izdelku ne smejo preseči +/- 10% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne sme 
odstopati več kot +/- 2%. Meso mora biti brez kala, oziroma imeti do največ 3% kala.  
Če je meso razvrščeno po kategorijah, mora biti na označbi jasno navedeno, v katero kakovostno 
kategorijo meso spada, ali pa mora biti etiketa v barvi, kot jo določa pravilnik, ki ureja kakovost mesa.  
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva:  
- izjavo s katero lahko dokazuje poreklo izdelka oziroma njegovih surovin,  
- izvide ki se nanašajo na kakovost mesa in mesnih izdelkov,  
- poročila o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz mesnih izdelkov.  
Meso mora imeti ob dobavi videz, vonj, konsistenco in druge senzorične lastnosti, značilne za 
posamezno vrsto mesa.  
Velikost konfekcioniranih kosov, kock, zrezkov, mletja je določena za posamezno živilo, pri opisu 
živila, v obrazcu predračuna. Označba mora biti na embalaži ali na spremnem dokumentu, tako da je 
nedvoumno za kateri kos ali kose mesa velja.  

 

Meso mora biti očiščeno veznega 
tkiva in odvečne maščobe. Vsebnost 
skupne maščobe in vezivnega tkiva 
ne presegata vrednosti iz spodnje 
tabele. Vrsta 

% maščobe  % vezivnega 
tkiva  

Sesalci (razen kunčjega in prašičjega 
mesa) in vrste mešanega mesa, kjer 
prevladuje meso sesalcev 

25  25  

Prašičje meso 30  25  

Kunčje meso 15  10  

 
Predpakirano meso mora biti označeno v skladu s predpisom, ki ureja splošno označevanje 
predpakiranih živil in z drugimi predpisi, ki urejajo označevanje.  
Ob dobavi mesnim izdelkom ne sme preteči več kot polovica celotnega roka uporabe.  
Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki 
niso predpakirana in z drugimi predpisi, ki urejajo označevanje.  
Mesni izdelki morajo vsebovati minimalno količino aditivov v skladu z veljavnimi predpisi. Mesni 
izdelki z rokom trajanja z od 10 do 30 dni, ob dobavi ne smejo biti starejši od 5 dni.   
 
 
Sveža perutnina in perutninski izdelki se hranijo pri temperaturi od 0°C do +4°C. Sveža perutnina in 
perutninski izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila- 
temperatura med prevozom ne sme preseči + 7°C). Središčna T ob prevzemu mora biti od 0 do + 7°C 
(zaželeno do + 4 °C).  
Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in vsemi 
veljavnimi predpisi. Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS.  
Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje perutnine v skladu z veljavno zakonodajo. Živila 
morajo imeti deklaracijo, ki mora vsebovati tudi podatke o poreklu perutnine (oziroma mora biti 
poreklo označeno na dobavnici).  
Živila morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.  
Odstopanja v teži oz. masi uporabniškega kosa perutnine (npr. zrezek) ali perutninskega izdelka pri 
posameznem izdelku ne smejo preseči +/- 10% zahtevane teže, celotna dobavljena količina pa ne sme 
odstopati več kot +/- 2%.  
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Če je perutninsko meso razvrščeno po kategorijah, mora biti na označbi jasno navedeno, v katero 
kakovostno kategorijo perutninsko meso spada, ali pa mora biti etiketa v barvi, kot jo določa 
pravilnik, ki ureja kakovost mesa.  
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva:  
- izjavo s katero lahko dokazuje poreklo izdelka oziroma njegovih surovin,  
- izvide ki se nanašajo na kakovost mesa in mesnih izdelkov,  
- poročila o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz mesnih izdelkov.  
Perutninsko meso mora imeti ob dobavi videz, vonj, konsistenco in druge senzorične lastnosti, 
značilne za posamezno vrsto perutnine. Vsebnost skupnih maščob ne sme presegati 15% in vsebnost 
veznega tkiva ne sme presegati 10%.  
Ob dobavi perutninskim izdelkom ne sme preteči več kot polovica celotnega roka uporabe.  
Izdelki, ki niso predpakirani, morajo biti označeni v skladu s predpisom, ki ureja označevanje živil, ki 
niso predpakirana in z drugimi predpisi, ki urejajo označevanje. Perutninski izdelki morajo vsebovati 
minimalno količino aditivov v skladu z veljavnimi predpisi.  
Perutninski mesni izdelki z rokom trajanja z od 10 do 30 dni, ob dobavi ne smejo biti starejši od 5 dni.  
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Ribe in ribji izdelki morajo biti ob sprejemu zamrznjeni, brez znakov odtajevanja in ponovnega 
zamrzovanja.  
Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in vsemi 
veljavnimi predpisi. Ribe in ribji izdelki morajo imeti deklaracijo, ki mora vsebovati tudi podatke o 
poreklu (oziroma mora biti poreklo označeno na dobavnici). Predelovalec mora imeti za objekt 
veljavno odločbo VURS. Transport rib do kupca se izvaja v namenskih vozilih, tako da se hladna veriga 
ne pretrga. Izdelki morajo imeti deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete.  
Odstopanja v teži oz. masi uporabniškega kosa (npr. file postrvi) ali ribjega izdelka (npr. panirane 
kocke osliča) pri posameznem izdelku ne smejo presegati ± 10 % zahtevane mase, celotna dobavljena 
količina pa ne sme odstopati več kot ± 2 %.  
Dobavljenim ribam in ribjim izdelkom ob dostavi, ne sme preteči več kot polovica njihovega 
uporabnega roka.  
Kakovost globoko zamrznjenih rib in ribjih izdelkov mora biti skladna z zahtevami področnega 
pravilnika. Pravilno pakirane ribe in ribji izdelki morajo biti zamrznjeni in skladiščeni pri temperaturi 
pod –18ºC.  
Po odtajanju ne smejo imeti tujega ali žarkega vonja, prav tako ne smejo kazati znakov dehidracije. 
Panirna masa zamrznjenih paniranih ribjih izdelkov lahko vsebuje le aditive, ki jih dovoljuje pravilnik, 
prepovedana je uporaba konzervansov.  
Po toplotni obdelavi mora biti meso prijetnega vonja in okusa, pretežno čvrste konsistence in 
značilne barve za posamezno ribo oz. ribji izdelek.  
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva:  
- izjavo s katero lahko dokazuje poreklo izdelka oziroma njegovih surovin  
- izvide ki se nanašajo na kakovost rib in ribjih izdelkov  
- poročila o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz rib in ribjih izdelkov  
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
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Zamrznjeni izdelki iz testa morajo biti naglo globoko ohlajeni pri temperaturi pod -35°C, ustrezno 
pakirani in skladiščeni pri temperaturi pod -18°C. Transport zamrznjenih izdelkov do kupca se izvaja v 
namenskih vozilih, tako da se hladna veriga ne pretrga. Izdelki morajo imeti deklaracijo. Živila morajo 
biti I. kvalitete.  
Posamezni kosi morajo biti ločeni, brez znakov odmrzovanja in ponovnega zamrzovanja. Vsi 
dobavljeni izdelki v isti dobavi morajo imeti isti datum proizvodnje oziroma morajo biti iste serije. 
Dobavljeni zamrznjeni izdelki morajo biti ob dobavi uporabni še najmanj tri mesece.  
Zelenjava in sadje, ki se uporablja za predelavo v razne izdelke, mora biti tehnološko zrela, sveža, 
zdrava, brez tujih primesi in brez tujega okusa in vonja. Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti 
aditivi in v količinah, ki jih dovoljuje pravilnik.  
Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav tako niso dovoljeni konzervansi. Izpolnjeni 
morajo biti vsi pogoji o higienski neoporečnosti živil. Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s 
predpisi za splošno označevanje živil. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Za kruh in pekovsko pecivo naročnik zahteva, da je dnevno sveže. Kruh in pekovsko pecivo je 
narejeno iz moke različnih tipov, vode, kvasa in soli. Kot dodatne sestavine kruha so lahko tudi druga 
živila ter aditivi, ki jih opredeljujejo pravilniki.  
Izdelki morajo imeti deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete.  
Kruh in pekovsko pecivo mora biti primerno pečeno, z lepo zapečeno skorjo, ne zažgan. Okus in vonj 
morata biti prijetna in značilna za posamezen tip kruha oziroma za vrsto pekovskega peciva, prav 
tako mora biti primerna tekstura kruha oziroma pekovskega peciva.  
Kruh in pekovsko pecivo morata biti embaliran v čisti embalaži, glede na zahteve tudi v ustrezni foliji. 
Prevoz mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in opravljen na način, da je živilo zaščiteno pred 
zunanjimi vplivi.  
 
 
Slaščičarsko pecivo/izdelki morajo biti v skladu s pravilniki, konzervansi niso dovoljeni. Pakirano 
mora biti v ustrezni kartonski embalaži ali porcijsko v foliji. Prevoz mora biti v skladu z vsemi 
veljavnimi predpisi in opravljen na način, da je živilo zaščiteno pred zunanjimi vplivi.  
Keksi morajo biti izdelani v skladu s pravilniki, konzervansi niso dovoljeni. Pakirano mora biti v 
ustrezni embalaži. Naročnik želi različno pakiranje posamezne vrste keksov. Posamezni keksi morajo 
biti ob dostavi celi, nepoškodovani, naročnik dopušča lom do 5%. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Jušne zakuhe, testenine, žita in mlevski izdelki morajo imeti deklaracijo in biti označeni v skladu s 
predpisi. Živila morajo biti I. kvalitete. Izdelki morajo biti obstojni pri sobni temperaturi in pakirani v 
ustrezni nepoškodovani embalaži. Naročnik zahteva različna pakiranja posameznega živila. Prevoz 
mora biti opravljen na način, da so izdelki zaščiteni pred zunanjimi vplivi.  
Videz, okus, barva in konsistenca morajo biti značilni za vrsto živila.  
Testenine in jušne zakuhe ne smejo biti polomljene oz. zdrobljene. Pri kuhanju morajo obdržati 
obliko, ne smejo se lepiti ali biti razkuhane; vonj in okus morata biti značilna za kuhane testenine, 
brez tujih priokusov in vonjev; vsebnost vode naj bo manjša od 13,5 %.  
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Mlevski izdelki ne smejo vsebovati živih ali mrtvih skladiščnih škodljivcev v katerikoli razvojni obliki, 
nečistoč živalskega izvora, nečistoč mineralnega izvora in ne več kot 0,5% nečistoč  rastlinskega 
izvora. Mlevski izdelki lahko vsebujejo največ 15% vode. Barva in vonj morata biti značilni za vrsto 
žita.  
Oluščena žita morajo imeti značilno barvo, vonj in okus ter smejo vsebovati neoluščenih zrn in delov 
lusk, primesi tujega izvora, zrn drugih ţit in poškodovanih zrn ter nečistoč živalskega izvora. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
  
 
Zelenjava, sadje, stročnice, oreščki: skladiščenje, hramba pri ponudniku ter prevoz do naročnika,  
morajo zagotavljati ohranitev kakovosti in higienske neoporečnosti.  
Živilo mora biti deklarirano skladno s pravilniki. Ustrezna deklaracijska nalepka mora biti nalepljena 
na vsaki embalažni enoti.  
Sveže sadje mora biti sveže, nepoškodovano in zdravo, brez gnilobe ali poškodb. Biti mora čisto, brez 
primesi (brez vsake vidne tuje snovi), suho (brez zunanje vlage) in brez tujega vonja in okusa. Prav 
tako mora biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih le ti povzročili škodljivci. Sadje naj bo ustrezno 
razvito in zrelo ter primerno za porabo brez dozorevanja. Vsebovati ne sme več ostankov sredstev za 
varstvo rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki.  
Sadje mora ustrezati vsem zahtevam razreda I oz. razreda II, ki so opredeljene s predpisi. V vsaki 
enoti pakiranja razreda I (razreda II) je lahko največ 10 % sadja, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, 
vendar izpolnjujejo zahteve za razred II oz. so v mejah dovoljenih odmikov za razred II, pri čemer 
napake ne smejo vplivati na senzorično ustreznost.  
Prepovedana je vsaka genska spremenjenost sadja.  
V isti pošiljki mora biti samo sadje istega porekla in sorte. Vidni del vsebine vsake enote pakiranja 
mora biti reprezentativen za celotno vsebino.  
Orehi morajo biti čisti, brez delčkov lupine ali drugih primesi, značilnega vonja, okusa in izgleda, ter 
brez plesni in gnilobe. Prepovedano je mešanje jedrc različnih letin. Orehi v nobenem primeru ne 
smejo biti starejši od dveh let.  
Krhlji morajo biti narezani na rezine, izdelani iz zrelega sadja, brez vidnih poškodb škodljivcev, brez 
plesni in znakov fermentacije ter brez vidne zunanje vlage, tujega priokusa in vonja. Ne smejo biti 
presušeni, vsebnost vlage je lahko največ do 22%, brez konzervansov.  
Suhe marelice morajo biti cele ali razpolovljene, sušene iz zrelih sadežev, čvrste, brez znakov gnilobe, 
brez vidnih poškodb škodljivcev, brez plesni in znakov fermentacije. Brez konzervansov (nežveplane).  
Sveža zelenjava in krompir mora biti sveža, nepoškodovana in zdrava, brez gnilobe ali poškodb. Biti 
mora čista, brez primesi (brez vidnih tujih snovi), suha (brez zunanje vlage), brez tujega vonja in 
okusa ter brez vidnih znakov odganjanja. Prav tako mora biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih 
povzročili le ti, ter brez poškodb od zmrzali ali sonca. Zelenjava naj bo ustrezno razvita in zrela ter 
primerna za porabo brez dozorevanja.  
Vsebovati ne sme več ostankov sredstev za varstvo rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki.  
V istem pakiranju se zahteva izenačenost po poreklu, sorti ali komercialnem tipu, kakovosti, barvi in 
velikosti znotraj razreda I (oz. razreda II); do 10% zelenjave deklarirane kot razred I lahko ustreza 
zahtevam za razred II in do 10 % zelenjave razreda II je lahko izven zahtev, pri čemer napake ne 
smejo vplivati na senzorično ustreznost. 
Prepovedana je vsakršna genetska spremenjenost.  
Stročnice morajo biti nepoškodovane in zdrave, brez gnilobe in poškodb, brez tujih primesi, okusa in 
vonja, biti morajo suhe (brez zunanje vlage). Prav tako morajo biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi 
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jih povzročali le ti, ter brez poškodb od zmrzali ali sonca. Stročnice ne smejo vsebovati več ostankov 
sredstev za varstvo rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki.  
Izpolnjevati morajo zahteve za razred ekstra – odlična kakovost, značilna oblika, razvitost in 
obarvanost za sorto in tip sorte. V istem pakiranju mora biti izenačeno poreklo, sorta ali komercialni 
tip ter kakovost in velikost posameznega živila.  
Prepovedana je vsakršna genetska spremenjenost.  
Kislo zelje in kisla repa  
Kisanje mora biti biološko. Izdelek mora biti dobre kakovosti, enakomerno narezan, čist in svež, brez 
primesi in konzervansov, značilnega vonja in okusa, brez tujih vonjev in priokusov ter v večini 
slovenskega porekla. Dobavljenim živilom ob dostavi, ne sme preteči več kot prva tretjina njihovega 
uporabnega roka. Rok uporabnosti in poreklo živila morata biti razvidna iz deklaracije oziroma iz 
priložene dobavnice. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Sadni sirupi in sokovi: izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete. 
Izdelkom je dovoljeno dodajanje vitaminov in mineralov v skladu s predpisom. Dobavljeni izdelki 
morajo biti iz iste serije.  
Embalaža in prevoz morajo biti v skladu z veljavnimi pravilniki.  
Sadni sok je izdelek, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen iz ene ali več vrst zdravih in 
zrelih sadežev, svežih ali zamrznjenih, in ima barvo, aromo in okus, značilne za sok sadja, iz katerega 
je pridobljen.  
Sadni sokovi s 100% sadnim deležem morajo biti pasterizirani. Konzervansi, sladkor, med in umetna 
sladila ne smejo biti dodani.  
Sadni nektar je izdelek, ki lahko fermentira, a ni fermentiran, pridobljen z dodatkom vode, sladkorjev 
in/ali medu. Dovoljen je dodatek do 20% sladkorjev in/ali medu glede na skupno maso končnega 
izdelka, je brez dodanih umetnih sladil. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
 
 
Konzervirana živila: izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. živila morajo biti I. kvalitete. Dobavljeni 
izdelki morajo biti iz iste serije in ob dobavi uporabni najmanj še eno leto. Če so izdelki pakirani v 
pločevinke, morajo biti le te nepoškodovane, brez sledi rje, nabreklosti ali drugih poškodb, v 
nasprotnem primeru bo naročnik izdelke zavrnil.  
Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila niso dovoljeni. 
Uporabljeni smejo biti samo tisti aditivi, ki jih dovoljujejo pravilniki.  
Embalaža in prevoz morajo biti v skladu z veljavnimi pravilniki.  
Ribje konzerve morajo vsebovati samo ribe, ki izpolnjujejo pogoje, določene s predpisi. Vsebovati ne 
smejo ribjih glav, oči, škrg, plavuti in drobovja. Pakirane morajo biti v hermetično zaprti embalaži, 
napolnjene z ustreznim medijem in sterilizirane. Medij je lahko rafinirano rastlinsko olje, oljčno olje, 
paradižnikova omaka, lastni sok, marinada. Mediji se lahko mešajo med seboj, razen oljčnega olja, ki 
se ne sme mešati z drugimi olji. Kakovost olja mora ustrezati pravilnikom. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati. 
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Margarina, masti in olja: izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete. 
Embalaža in prevoz morajo biti v skladu z veljavnimi pravilniki. Prevoz mora biti opravljen na način,da 
se prepreči zunanje vplive.  
 
Jedilna rastlinska olja so živila, ki so sestavljena iz gliceridov maščobnih kislin, pridobljenih izključno iz 
rastlin. Vsebujejo lahko tudi manjše količine drugih maščob, ki so naravno prisotne v maščobi 
oziroma olju. Izdelkom se lahko dodajajo aditivi v skladu s predpisi. Konzervansi niso dovoljeni. Glede 
kakovosti morajo jedilna rafinirana rastlinska olja morajo biti brez tujega in žarkega vonja in okusa.  
Jedilna nerafinirana in jedilna hladno stiskana rastlinska olja morajo glede kakovosti izpolnjevati 
naslednje pogoje: imajo značilno barvo, okus in vonj, značilna za to olje, brez tujega in žarkega vonja. 
Naj ne vsebujejo več kot 0,05% nečistoč ter naj vsebujejo največ 0,4% vlage in hlapnih snovi.  
Margarina je mešanica masti in olj živalskega ali rastlinskega izvora ter vsebuje dovoljene aditive in 
dodatke v skladu s pravilnikom. Ne vsebuje več kot 3% mlečnih maščob in ne več kot 90% maščob. 
Imeti mora značilno barvo, vonj in okus, biti mora brez tujega ali žarkega vonja in okusa. Margarina z 
manj maščob in margarina z malo maščob sta izdelka, ki vsebujeta delež maščob, kot je določeno s 
pravilnikom. Delež trans nenasičenih maščobnih kisline ne sme preseči mejne vrednosti 1 %.  
 
OSTALO PREHRAMBENO BLAGO: 
Čaji: izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete  
Čaji morajo biti v filter vrečkah oz. v razsutem stanju glede na popise. Pri proizvodnji čajev se lahko 
glede na tehnološko upravičenost uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive in čistost 
aditivov v živilih ter arome v skladu s predpisom, ki ureja arome. Embalaža in prevoz morajo biti v 
skladu z veljavnimi pravilniki.  
Sadni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenega sadja, iz katerega se s poparjenem, prevretjem ali 
namakanjem dobi čajni napitek. Kot sadni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje mešanico surovin, če 
le-ta vsebuje najmanj 50% sadnega deleža.  
Kot zeliščni čaj se lahko označi tudi čaj, ki vsebuje mešanico surovin, če le-ta vsebuje najmanj 50% 
rastlinskih zelišč. Zeliščni čaj je izdelek, pripravljen iz posušenih cvetov, listov, nadzemnih delov, 
korenin, plodov, sadežev, semen in drugih delov rastlinskih surovin ali iz mešanice teh surovin, iz 
katerih se s poparjenem, pregretjem ali namakanjem dobi čajni napitek. Zeliščni čaj se lahko pripravi 
iz suhega sadja, šipka, zelenjave, robidovega listja, jagodovega listja, bezgovega cvetja in drugih 
primernih rastlin ali iz mešanice teh surovin. 
Začimbe : izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. Živila morajo biti I. kvalitete. Prevoz mora biti 
opravljen na način,da se prepreči zunanje vplive.  
Embalaža mora biti v skladu z veljavnimi predpisi. Ponudnik lahko ponudi začimbe v ustrezni embalaži 
zanje - PVC doze, vreče,…  Začimbe morajo imeti ustrezno vsebnost eteričnih olj in vode ter bistven 
okus in aromo. 
Osnovna in ostala živila ter dodatki jedem : izdelki morajo imeti ustrezno deklaracijo. Živila morajo 
biti I. kvalitete. Embalaža in prevoz morajo biti v skladu z veljavnimi pravilniki. Prevoz mora biti 
opravljen na način,da se prepreči zunanje vplive.  
Riž mora biti v skladu z vsemi predpisi in zahtevami naročnika. Riževa zrna morajo pri kuhanju 
enakomerno nabrekniti, obdržati svojo obliko, se ne smejo zlepiti ali razkuhati. Vonj in okus kuhanega 
riža morata biti značilna za vrsto in sorto in ne smeta vsebovati dodatnih tujih vonjev in okusov, lahko 
vsebujejo največ 15% vode. Izdelek mora biti embaliran v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 
obstojen pri sobni temperaturi. Prevoz mora biti opravljen na način, da je izdelek zaščiten pred 
zunanjimi vplivi.  
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Jajca morajo imeti deklaracijo, ki mora vsebovati tudi podatke o poreklu (oziroma mora biti poreklo 
označeno na dobavnici).  
Morajo biti I. kvalitete in v večini slovenskega porekla.  
Sveža jajca morajo biti higiensko neoporečna in na površini čista in suha. Ne smejo vsebovati zdravju 
škodljivih snovi. Sveža jajca so enakomerno prosojna, rumenjak je viden v sredini kot senca. Zračni 
mehurček svežih jajc mora biti manjši od 6 mm. Lupina in povrhnjica ne smeta biti poškodovani 
oziroma natrti. Jajca ne smejo imeti tujih vonjev.  
Jajca se morajo skladiščiti in prevažati po možnosti pri stalni temperaturi ter se na splošno ne smejo 
hladiti pred prodajo končnemu potrošniku. Če se ohlajena jajca pustijo na sobni temperaturi, se 
lahko pojavi kondenzacija, ki pospešuje rast bakterij na lupini in možen vdor bakterij v jajce. Med 
transportom temperatura ne sme narasti nad 15 ˚C pozimi in nad 20 ˚C poleti.  
Vsi ostali izdelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Hranjeni 
morajo biti na način, da se ohrani njihova kvaliteta. Glede na vrsto izdelka morajo biti ustrezne barve, 
arome in okusa, ki je značilen za posamezni izdelek. 
 
Zahteve glede kakovosti so razvidne iz Priročnika z merili kakovosti za javno naročanje hrane v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, ki jih bo moral izbrani dobavitelj v celoti spoštovati 
 
 
Ekološka živila in živila iz integrirane pridelave morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in 
zahtevami naročnika. Ustrezati morajo opisu navedenemu pri posameznem živilu v obrazcih 
predračuna.  
Živila ekološke/integrirane pridelave morajo biti deklarirana  skladno s pravilniki. Ustrezna 
deklaracijska nalepka mora biti nalepljena na vsaki embalažni enoti.  
Kontrolo ekološke/integrirane pridelave oziroma predelave opravljajo organizacije za kontrolo, ki 
izpolnjujejo tehnične, administrativne in organizacijske pogoje, ki jih predpiše minister.  
Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti kopijo certifikata o kontrolirani ekološki/integrirani 
pridelavi za vsako živilo in tudi morebitno dokumentacijo o pridobitvi dodatne blagovne znamke.  
Dostava ekoloških/integriranih kmetijskih pridelkov/živil je dovoljena le v embalaži ali v zabojnikih, ki 
so zaprti tako, da njihove vsebine ni mogoče zamenjati. Vsa živila morajo biti embalirana in označena 
v skladu z veljavnimi predpisi.  
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OSNUTEK OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

 
 
 
Naročnik: OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, CIRKOVCE 47, 2326 CIRKOVCE , ki jo zastopa ravnateljica  

Ivanka Korez          DŠ: 70374619 
in 
Stranka okvirnega sporazuma/dobavitelj: 
 
________________________________________________, _________________ 
  
 skleneta naslednji 

 
OKVIRNI SPORAZUM 

o sukcesivni dobavi blaga 
 

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu z določili Zakona 
o javnem naročanju, objavljeno na Portalu javnih naročil z dne ____________ pod št. objave  
__________________  in z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo živil. 
 
Sporazumi se sklenejo za obdobje dveh let od 1.2. 2017 do 31.01.2019 z zgoraj omenjenim 
dobaviteljem okvirnega sporazuma za naslednje sklope/skupine blaga: 
 
1. _____________________________________________ 
2. _____________________________________________ 
3. _____________________________________________ 
4. _____________________________________________ 
5. _____________________________________________ 
 

2. člen 
 
S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma  dogovorijo o pogojih izvajanja 
javnega naročila. Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in 
ponudbeno dokumentacijo posameznih strank okvirnega sporazuma. 
 

3. člen 
 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja 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 in so ocenjene na vrednosti dobav s 
popusti, ki znašajo brez DDV-ja  ____________________  EUR,  fco sedež naročnika. 
Konkretne količine bodo natančneje opredeljene v posameznem naročilu naročnika. 
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Naročnik in dobavitelji 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 glede na potrebe 
jedilnikov in zagotavljanje pestrosti prehrane za svoje uporabnike. Naročnik ne nosi odškodninske 
odgovornosti zaradi nedoseganja nakupov v okvirni količini, ki izhaja iz ocene v razpisni dokumentaciji 
predmetnega javnega naročila. 
 
Naročnik in stranka okvirnega sporazuma/dobavitelj se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri stranki 
okvirnega sporazuma/dobavitelju, kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če 
jih bo potreboval. Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga stranka 
tega sporazuma/dobavitelj predloži naročniku na njegovo željo oziroma ob vsaki spremembi cen. 
Dobavitelj blaga se obvezuje, da bo blago dobavljali naročniku po predhodnem telefonskem 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 okvirnega sporazuma/dobavitelju.  
 

4. člen  
 
Cene ki jih nudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje 24  mesecev.  
 
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma po cenah, ki so 
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi 
blago po teh cenah. 
 

5. člen 
 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži 
oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži nevračljive vzorce blaga, da jih lahko naročnik 
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj 
dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške 
dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja 
kontrolo kakovosti. 
 
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, prevelika 
vsebnost aditivov, konzervansov, umetnih barvil, sladil, maščob….) ali pa ga uporabniki zavračajo. 
Naročnik si pridržuje pravico, da v takšnih primerih blaga ne kupi oziroma ga zavrne. Kot zavračanje 
blaga s strani uporabnikov se smatrajo količinsko nenormalni ostanki posameznih obrokov hrane ob 
pogoju, da je krivda pripravljalca obrokov izključena. V teh primerih lahko naročnik take pridelke, 
izdelke oziroma blago kupuje pri naslednjem najugodnejšem dobavitelju. 
 

6. člen 
 
Dobavitelj bo blago dostavljal v skladišče - razloženo na sedež naročnika OSNOVNA ŠOLA CIRKOVCE, 
CIRKOVCE 47, 2326  CIRKOVCE 
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Blago bo dobavitelj dobavljal na sedež naročnika  dnevno do dogovorjene ure, tako da ga prevzame 
in pregleda odgovorni delavec v kuhinji naročnika. 
 
Dobavitelj mora živila do naročnika dostavljati sam ali pa za svoj račun pooblastiti drugega 
prevoznika. Prevoz se mora izvajati v skladu z veljavnimi zdravstveno - higienskimi predpisi in 
zahtevami, ki zagotavljajo zdravstveno neoporečna živila. 
 
Dostava se mora izvajati do ure, ki jo dogovorita dobavitelj in skrbnik tega okvirnega sporazuma. Ob 
prevzemu mora biti prisotna oseba naročnika. V nobenem primeru ni dovoljeno, da bi dobavitelj 
blago puščal na prostem, pred objektom naročnika razen če to ni drugače dogovorjeno. 
 
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga 
se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v označenih rokih. Količinska odstopanja, ki jih ni bilo 
mogoče ugotoviti ob prevzemu, mora naročnik pisno reklamirati najkasneje v osmih dneh od 
prevzema. Na dobavnici mora biti poleg količine blaga, cene, vrste blaga ter kakovosti, zabeležena 
tudi temperatura živil in vozila, s katerim se je opravila dostava živil.  
 
Če živila niso kakovostno ustrezna, jih bo naročnik zavrnil in zahteval, da dobavitelj dobavi nova, 
ustrezna. Dobavitelj mora sporna živila nadomestiti takoj v primeru, ko se zahteva dnevno sveža 
živila. V nasprotnem primeru bo naročnik opravil interventno nabavo pri drugem ponudniku na trgu, 
dobavitelj pa bo moral pokriti stroške morebitne višje cene nabave pri drugem ponudniku na trgu. 
 
Dobavitelj se obvezuje sproti odvažati svojo embalažo na lastne stroške. V primeru, da dobavitelj ne 
odpelje embalaže, lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. 
 

7. člen 
 
Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v valutnem roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega 
računa. Dobavitelj izstavi račun za sukcesivne dobave enkrat mesečno. 
V primeru reklamacije živil se plačilo zadrži do odprave vzroka reklamacije. 
 

8. člen 
 
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti po zakonu, ki 
določa obrestno mero zamudnih obresti.  
 

9. člen 
 
Kontaktna oseba naročnika je  vodja kuhinje. 
Dobavitelj bo naročnika pisno obvestil, kdo je kontaktna oseba in kdo skrbnik tega sporazuma. 
 

10. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki  
na elektronski način. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb 
naročnika, lahko naročnik po predhodnem pisnem opominu dobavitelja izključi iz tega sporazuma 
(odstop od sporazuma) in nabavlja blago pri stranki tega sporazuma ter uveljavi zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 
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O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja. 
 
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 
 

 če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub dvakratnemu 
pisnemu opozoril ne upošteva opozoril naročnika; 

 če dobavitelj ravna v nasprotju s 5. členom tega sporazuma; 

 če dobavitelj ne zagotavlja HACCP sistema; 

 če dobavitelj dvakrat neutemeljeno zavrne naročilo, dvakrat ne dobavi določenega dne ob 
določeni uri, ki sta jo dogovorila naročnik in dobavitelj; 

 če dobavitelj dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo 
naročnika ne zamenja in 

 če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma. 
 

11. člen 
 
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali 
kot dobra gospodarja ter,  da se bo ta pogodba izvajala vestno, resno in pošteno.  
 

12. člen 
 
Pogodba, 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.  

 
13. člen 

 
Stranki se dogovorita, da nadzor nad izvajanjem te ponudbe vršita s strani naročnika Ivanka Korez, s 
strani ponudnika _________________________. 
 
Morebitne spore manjše spore iz tega sporazuma rešujeta  nadzornika, večje spora  ki jih stranki ne bi 
mogli rešiti sporazumno  pa  rešuje stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu. 
 
Če bi v času veljavnosti tega okvirnega sporazuma prišlo do spremembe statusa dobavitelja, naročnik 
samostojno odloči o prenosu obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na tretjo osebo v skladu s 
predpisi, ki urejajo prenos pogodbe. 
 

14. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v petih enakih izvodih, od katerih prejme stranka okvirnega 
sporazuma dva izvoda, naročnik pa tri izvode. 
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15. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo po pravnomočno zaključenem postopku oddaje javnega naročila male 
vrednosti in po predhodnem popisu naročnika. 

 
 
Datum:______________ 
 
 
 
Stranka okvirnega sporazuma:                                                          Naročnik: 
 
_____________________                                                             Osnovna šola Cirkovce 

                                  Ravnateljica:  Ivanka Korez 


