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V skladu z 67. dlenom Zakona o javnem narodanju 3 (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5) razpisna
dokumentacij a vsebuj e :

I. POVABILO K ODDA.II PONUDBE

II. NAVODII.A PONUDNIKOTVI T.AIZDEI.AVO PONUDB

III. DOKAZOVANJEUSPOSOBIJENOSTI

fV. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI



I. POVABILO KODDAJI PONT'DBE

PODATKI O NAROCNIKU:

Narodnika: Osnovna Sola Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, rz74 Gabrovka

Davina Stevilka: 8458oo6z (nismo davdni zavezanci)

Matidna Stevilka: So8487gooo

PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je Sukcesivna dobava prehrambnega blaga konvencionalna in
ekolo5ka fivila.

Razpis je razdeljen po naslednjih sHopih:

r. SKLOP. SVEZE MESO IN MESNI IZDELKI
2. SKLOP _ PISEANJEJE IN PURANJE MESO TER PERUTNINSKI IZDELKI
3. SKLOP - SVEZE IN ZMRZIENE RIBE TER RIB'I IZDELKI
4. SKLOP _ JAJCA
5. SKLOP - MED
O. SrcOP - MLEKO IN MLEENI IZDELKI
7. sKLOP - fite W ZOELrl,rZztr
8. SKI,OP - TESTENINE
9. SKLOP - KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI
10. SKLOP - SVEZE SADJE IN ZELENJAVA
rr. SKLOP - SUHO SADJE IN ZELENJAVA
rZ. SKLOP - EKO SVEZE SADJE IN ZELENJAVA
r3. SKLOP - ZAMRZIENO SADJE, ZELENJAVA IN IZDELKI IZ TESTA

i U. SKLOP - KONZERVIRANO SADJE IN ZEIJ'NJAVA
15. SKL,OP - SOKOVI, ea;I ru OSreU NAPITKI
ro. sru,op - ZACIMBE
rz. SKLOP -OSTAIO PREHRAMBENO BLACO

Javni razpis se bo sHenilo za oMobje 48 mesecev.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NaroCnik vabi vse potencialne ponudnike, da oddajo wojo ponudbo za sukcesivno

dobava prehrambnega blaga konvencionalna in ekolo5ka ilivila za potrebe Osnovne

6ole Gab-rovka - Dole s sHenitvijo pogodbe za obdobje 48 mesecev.

ponudnik je lahko vsaka pravna ali fiziina oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je
predmet rizpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.



Rok za oddajo ponudbe je dne 29. 8. zor.6 do l.2. ure na naslov: Osnorrna Sola
Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, r2T4 Gabrovka.

VRSTA POSTOPKA

v skladv z 47.dlenom Zakona o javnem narodanju 3 (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5) narodnik
razpisuje javni razpis po postopku narodila male wednosti.
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZAIZDELAVO PONUDB

Navedba predpisov na podlagi katerih se izvaja javno naroiilo

Jarrni razpis za izbiro dobavitelja za sukcesivno dobavo prehrambnega blaga
konvencionalna in ekolo5ka Zivila za potrebe Osnovne Sole Gabrovka - Dole, se izvaja
v skladu zZakonom o javnem narodanju 3 (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5).

Jezik, v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo ter cena ponudbe

Postopek javnega narodanja poteka v slovenskem jeziku.

Cena za ponujena dela so fiksnaza das trajanja pogodbe.

Navedba, kdaj se bo ponudba Stela za popolno

Popolna ponudba je pravodasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in
primerna.

MoZnost predloiiwe ponudbe s podizvajalci/ skupne ponudbe

Ponudnik ima moZnost v skladu s 94. dlenom ZIN-g predloZiti ponudbo s
podizvajalci oziroma skupno ponudbo, kar izkazuje z ustreznim aktom o skupni
izvedbi narodila.

V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navedejo zakonite zastopnike in
kontaktne osebe izvajalcev v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse
podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje.

V primeru sklenitve pogodbe, mora izbrani ponudnik izvajati dela v ponudbi
imenovanimi podizvajalci oz. izvajalci v skupnem poslu. V primeru spremembe
podizvajalca mora izvajalec o tem obvestiti narodnika, narodnik pa se mora s

spremembo strinjati.

V primeru izvedbe javnega narodila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe:
vsaka wsta del, ki jih bo prevzel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni
naslov, matidna Stevilka, davdna Stevilka in transakcijski radun), obseg teh del.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno pladilo, se Steje, da je neposredno pladilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje narodnika- in glawnega izvajalca. Kadar

namerava ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
pladilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbe pooblastiti narodnika, da na pgdlagi potrjenegS raduna

5ziroma siiuacije i sirani glavnega izvajalca neposredno pladuje podizvajalcu,

- podizvajalec mora predloZiti soglasje, r& _podlagi_ katerega narodnik namesto
ponudnika poravna podizvajaldevo terjatev do ponudnika,

- gturni izvajalec s,rojemu radunu ali situaciji mora priloZiti radun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
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de neposredno pladilo podizvajalcu ni obvezno, narodnik od glarrnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 6o dneh od pladila obdobnega raduna oziroma situacije
po5lje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo
za dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom jarmega narodila

Naiin pojasnjevarlia razpisne dokumentacije, spremembe in dopolnitve

Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo k razpisni dokumentaciji naj svojo
zahtevo za pojasnilo oz. vpra5anja narodniku postavi preko portala javnih narodil.
Dodatna pojasnila bodo posredovana najpozneje Sest (6) dni pred iztekom roka za
oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravodasno. Za
pravodasno se bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo narodnik prejel preko portala javnih
narodil najkasneje do 24.8. 2oL6 do rz. ure.

Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo je sestavni del razpisne
dokumentacije. Po potrebi bo narodnik, glede na obseg sprememb oziroma
dopolnitev razpisne dokumentacije, podalj5al rok za oddajo ponudb.

Kontaktna oseba narodnika: Vesna Paternoster, tel. 5t. orlSg-7t-242.

Naiin, mesto in rok oddaje ponudb

Rok za oddajo ponudbe je dne zg. 8. zo16 do L2. ure na naslov: Osnorma Sola
Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, L2T4 Gabrovka.

Ponudnik mora ponudbo predloZiti v zapedatenem ovitku ali tako zapftem ovitku, da
je na odpiranju ponudb moZno preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan.

Na ovitku mora biti vidna oznaka: >>Ne odpiraj - Ponudba na javni razpis
Sukcesivna dobava prehrambnega blaga konvencionalna in ekolo5ka Zivila za

Osnorrno Solo Gabrovka - Dole<. Na hrbtni strani mora biti oznaden naslov
po5iljatelja.

Naiin, mesto in datum odpiranja ponudb

Odpiranje ponudb bo dne 30. 8. zot6 ob rz. uri v prostoru rarrnatelja na naslovu
Osnormi Soli Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, r2T4 Gabrovka.

Predstavniki ponudnikov se izkai,ejo strokormi komisiji s pisnim pooblastilom za

zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zastopniki ponudnikov, ki so po
zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaSdeni za

zastopanje (npr. direktor, prokurist itd.). Nepoobla5deni predstavniki ponudnikov ne
morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

Komisija bo najprej izlodila vse nepravodasne ponudbe in jih neodprte wnila
ponudnikom.

Obseg ponudbe in fiksnost cen

Ponudniki lahko predloZijo ponudbo za posamezne Zelene artikle v posameznem

sklopu blaga.



Pogodba se sklene za obdobje dveh let (predvidoma od zo. 9. zot6 do 19. 9. zorS).
Pogodba se bo sklenila z enim ponudnikom, razen izjeme za sklopa 10. in rz.

Narodnik pogojuje moZnost prijave na razpis s fiksnostjo cen za obdobje dveh lel za
vse artikle v sklopih, razen za artikle v sklopih ro. in rz.

Izjema sta torej sklopa ro. in rz. Pri prej omenjenih sklopih se bo pogodba sklenila z
vedimi ponudniki vendar z najved tremi ponudniki.

Narodnik bo ponudnike za sklopa 10. in 12. za vsako obdobje posebej povabil k
predloZitvi ponudbe, kjer bo naveden tudi rok za oddajo nove ponudbe. Obdobja
bodo naslednja:

t. obdobje - predvidoma od zo. g. zo16 do 3o. 11. 2016
z. obdobj" - od r. rz. zo16 do 14. g.2ot7
3. obdobje - od 15. B. 2ot7 do 3r. S. 2ot7
4. obdobje - od r. 6. zorT do 3r. B. zorT
S. obdobje - od r. g.2ot7 do 3o. rL.2ot7
6. obdobje - od r. t2. 2ot7 do 14. g.zor8
7. obdobje - od 15. 3. zorS do 3r. 5. zor8
8. obdobje - od r. 6. zorT do zo. 9. zorS

Odpiranje ponudb bo potekalo skladno z dolodili povabila k odpiranju konkurence in
ne bo javno. Narodnik bo stranke pogodbe, h bodo povabljene k predloZiM ponudb
iz odpiranja konkurence in bodo oddale ponudbo iz odpiranja konkurence, obvestil o
izidu postopka in izbiri najugodnej5ega ponudnika.

Narodnik si pridrZuje pravico, da lahko posamezno narodilo Zivil odda preostalim
strankam pogodbe za doloden artikel, in sicer v primeru, da izbrani ponudnik iz
odpiranja konkurence po fazi odpiranja konkurence ne bi mogel zagotoviti
posamezne dobave ali dela dobave. V tem primeru bo narodnik posamezno narodilo
Zivil oddal tisti od preostalih strank pogodbe, H je bila, glede na zadnje odpiranje
konkurence, druga najugodnej5a, de pa te ni, pa nabavi Zivila na trgu.

Merila

Pri ocenjevanju prejetih ponudb bo narodnik upo5teval samo ponudbe, ki izpolnjujejo
vse pogoje.

Narodnik bo za posamezne artikle izbral ekonomsko najugodnej5e ponudbe z

naslednjimi merili:

Ponudbena wednost - 90 todk
Stevilo dni dostave - S todk
Embalaila - S todk

Ponudbena urednost narodnik bo todkoval pri posameznih artiklih wednost
ponujene merilne enote z DDV. NajugodnejSi ponudnik bo dobil najvi5je Stevilo todk
oz. go todk. Ostali ponudniki za enak artikel bodo todkovani sorazmerno.

Steuilo dni dostaue - narodnik bo todkoval pri posameznih artiklih Stevilo dni dostave
od dneva narodila. Ponudnik, ki bo blago dostavil naslednji dan bo dobil najvi5je



Stevilo todk oz. S todk. Ponudnik, ki bo blago dostavil dva dni po narodilu bo dobil 4
todk. Ponudnik, ki bo blago dostavil tri dni po narodilu bo dobil 3 todke. Ponudnik, ki
bo blago dostavil Stiri dni po narodilu bo dobil z todki. Ponudnik, ki bo blago dostavil
pet dni ali ved dni po narodilu bo dobil r todko.

Embalaia - narodnik bo dodatno todkoval ponudbe ponudnikov, ki bodo ponudili
artikle, ki so v sekundarni embalaili in/ali transportni embalaZi, ki vsebuje ved kot 45
%o recihiranih materialov ali embalaZi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah ali enotni
embalaZi (in ne v posameznih/manj5ih enotah) ali powatni embalaZi.

MoZnost variantnih ponudb

Variantne ponudbe niso dopustne.

Umik ponudbe

Ponudnik lahko v postopku javnega narodanja umakne svojo ponudbo. Kadar to stori
po poteku roka za oddajo ponudb, mora narodnik unovditi ponudnikovo garancij o za
resnost ponudbe, de je bila le-ta v postopku zahtevana in predloZeRa. V primeru
umika bo ponudba neodprta wnjena ponudniku.

Rok veljavnosti ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne 9o dni od skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

Dopustne dopolniwe in spremembe ponudb

Dopolnitve ponudbe so dopustne v primeru, ko se ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna.

Formalno nepopolna ponudba je tista ponudbe, H je pravodasna in ni popolna ali
vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila in se ne
veZejo na tehnidne specifikacije predmeta narodanja v smislu zamenjave prvotno
ponujenega predmeta narodanja z novim predmetom narodanja.

Narodnik bo v primeru, da dolodenih dejstev ne more sgm preveriti, od ponudnika
zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe. Ce ponudnik v roku, ki ga
dolodi narodnik ponudbe ustrezno ne dopolni oz. spremeni, bo tako ponudbo
narodnik izlodil.

Dopolnitve in spremembe ponudbe so moZne v skladu z dolodili ZJN-3"

Raiunske napake v ponudbi

Narodnik sme izkljudno ob pisnem soglasju ponudnika popraviti oditne radunske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se kolidina in cena
na enoto ne smeta spreminjati.

Predvideni rok za odloiitev o oddaji naroiila
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Narodnik bo svojo odloditev o oddaji narodila sprejel v roku +S dni od pregleda in
ocenjevanja ponudb.

Ustavitev j avnega razpisa

Narodnik bo sklenil pogodbo za posamezni artikel z enim ponudnikom.

Skladno z ZIN-1 lahko narodnik kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudbe
ustavi postopek javnega narodila. Navedeno odloditev mora narodnik objaviti na
portalu javnih narodil. Narodnik si pridrZuje pravico preklicati Ze objavljeni javni
razpis, brez kakr5nekoli od5kodninske odgovornosti do kogarkoli.

Narodnik prav tako lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb
zawne vse ponudbe. Pri tem mora postopati skladno s 5. todko 9o. dlena ZIN-3.

Javnost in zaupnost postopka in podatkov

Narodnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na dolodbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske druZbe, Stejejo za osebne ali
tajne podatke ali poslovno skrivnost"

Ne glede na dolodbo prej5njega odstavka so javni podatki kolidina iz specifikacije,
cena na enoto, wednost posamezne postavke in skupna wednost iz ponudbe.

Rok plaiila

Rok pladila s strani narodnika zna5a 30 dni od prejema posamezne obradunske
situacije.

Obvezni pogoj i za ponudnika

Narodnik bo iz postopka javnega narodanja izlodil ponudnika oz. njegovega partnerja
pri skupni ponudbi, de bo le-ta na dan, ko potede rok za oddajo ponudb, izloden iz
postopkov oddaja javnih narodil zaradi uwstitve v evidenco ponudnikov z

negativnimi referencamiizT4. dlen ZIN-S a2.73. dlena ZINPOV.

Narodnik lahko sodeluje s ponudnikom le v skladu s 35. dlenom Zakona o integriteti
in prepredevanju korupcije - ZintPK (Ur.l. RS, 5t. 69lrr - UPBz).

Izpolnjevanje navedenih dveh pogojev s strani ponudnika (partnerja pri skupni
ponudbi) bo narodnik preveril sam.

MoZnost pogajanj

Narodnik v tem postopku ne bo vkljudil pogajanja.

Pravno varstvo

Zahteva za prarrrno varstvo v postopkih javnega narodanja se lahko vloZi v vseh

stopnjah postopka oddaje javnega narobila zoper vsako rarrnanje narodnika, razen de



ZJN-g ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narodanja - ZPWJN ^ (Ur.l.
RS, 5t. 41/zort,6of zorr-ZlP-D in 63lzot3) ne doloda drugade.

Zahtevek za revizijo, ki se nana5a na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se lahko vloZi najkasneje v S (petih) delovnih dneh od dneva
objave obvestila o jarrnem narodilu.

Po odlodiM o oddaji javnega narodila oziroma priznanju sposobnosti je rok za
vloZitev zahtevka za reizijo pet (S) delovnih dni od prejema te odlodbe, skladno z

veljavnim ZPVPJN. V primeru, da vloZijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali
nameravajo predloZiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloZi katerakoli od
oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloZi zahtevek za revizijo pisno neposredno pri narodniku, po po5ti
priporodeno ali priporodeno s powatnico ali z elektronskimi sredsM. Zahtevek za
revizijo se lahko vloZi z eleltronskimi sredswi, de narodnik razpolaga z

informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za
revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo
za finance, sektor zajavna narodila in koncesije.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vloiiM zahtevka pladati takso v vi5ini 1"5oo
EUR, de se zahtevekza revizijo nana5a na vsebino objave, povabilo koddaji ponudbe
ali razpisno dokumentacijo.

V ostalih primerih zna5a taksa dva odstotka od cene najugodnej5e popolne ponudbe
(z davkom na dodano wednost) za sklop ali javno narodilo, vendar ne manj kot 5oo
EUR in ne ved kot 25.ooo EUR.

de se zahtevek za revizijo vloZi pred odpiranjem ponudb, se viSina takse iz tega
odstavka odmeri od ocenjene wednosti sklopa ali jarmega narodila.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priloZiti potrdilo o pladilu takse. Taksa se plada na
TRR pri Ministrstvu za finance, 5t. 5IS6 o11o oloo o3S8 8oz, izrrrSevanje proraduna
RS, sklic 11 16110 -7ltl29o-oo-Stevilka JN (6 mestno Stevilo)r6.

Ravnatelj:

Igor Flostnik, prof.

/='
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III. DOKAZOVANJE USPOSOBIJENOSTI

OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN DOI(AZII.A
Ponudnik mora narodniku predloZiti vsa dokazila o izpolnjevanju osnovne
sposobnosti za opravljanje dejavnost, in sicer:

a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finandni poloZaj;
c) tehnidno in strokormo sposobnost.

SPREJE,MANJE POGOJEV JA\TNEGA RAZPISA IN MERII-A Z-A.

OCENJEVAI\IJE PONUDB.

Ponudnik mora predloZiti izjavo (partnerja pri skupni ponudbi), da sprejema pogoje
jawega razpisa in meril a zaocenjevanje ponudb.

PONUDNIK (PARTNER PRI SKUPNI PONUDBI) IMAVELIA\rNO
REGISTRACIJO T.AOPRAVIJAIVJE DEJA\TNOSTI V SKT,ADU S
PREDPISI DRZAVE er-eNrcE, V KATERI IMA RBGISTRIRANO
DEJAVNOST

Kot dokazilo se priloZi pisna izjava ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi), dana
po kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drZave dlanice, v kateri ima
registrirano dejavnost. V kolikor ponudnik razpolaga z ustreznim potrdilorl, Bo lahko
priioZi k ponudbi.

Ponudniki, ki nimajo sedeZa v Republiki Sloveniji, morajo predloZiti potrdilo. ee
drZava, v kateri ima ponudnik svoj sedei, ne izdaja takinih dokumentov, lahko da

zapriseieno izjavo prid ali zapriseZeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika"

PONUDNTK (PARTNER V SKUPNI PONUDBT) IN NJEGOVI ZAKONITI
ZASTOPNIKI NISO BILI PRA\AIOMOENO OBSOJENI 7A. I(AZNryA
DEJAMA iz prvega odstavka TS. dlena ZIN-g in so opredeljena v Kazenskem

zakoniku -Y=Zt (Ur.l. RS,5t. 5oltz - UPB):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah,
- goljufija,
- protipravno omejevanje konkurence,
- povzroditev stedaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,
- oSkodovanje upnikov,
- poslovna goljufija,
- goljufija na Skodo Ewopske unije,
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti,
- preslepitev pri poslovanju z wednostnimi papirji,
- preslepitev kupcev,
- neupravidena uporaba tuje oznake ali modela,
- neupravidena uporaba tujega izuma ali topografije,
- ponareditev ali unidenje poslovnih listin,
- izdaja in neupravidena pridobitev poslovne skrivnosti,
- zloraba informacijskega sistema,
- zloraba notranje informacije,
- zloraba trga finandnih instrumentov,
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- zloraba poloZaja ali zaupanja pri gospodarski dejarrnosti,
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- ponarejanje denarja,
- ponarejanje in uporaba ponarejenih wednotnic ali wednostnih papirjev,
- pranje denarja,
- zloraba negotovinskega pladilnega sredstva,
- uporaba ponarej enega negotovinskega pladil nega sredstvo,
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomodkov za ponarejanje,
- davdna zatajitev,
- tihotapstvo,
- izdaja tajnih podatkov,
- jemanje podkupnine,
- dajanje podkupnine,
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- hudodelsko zdruZevanje.

Ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik) izkaile, da izpolnjuje pogoje iz te todke z

dokazilom iz uradne evidence.

Ponudniku ni potrebno predloiiti nobenega dokazila o podatku, o katerem drZavni
organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.
Ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik) namesto dokazila poda izjavo o podatkih,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da izpolnjuje
vse zgoraj navedene pogoje. Podatke iz uradnih evidenc narodnik pridobi sam.

Enako dokazovanje izpolnjevanja pogojev velja tudi za morebitnega partnerja pri
skupni ponudbi in njegovega zakonitega zastopnika.

PONUDNTK (PARTNER PRr SKUPNI PONUDBI) BO tZ POSTOPI(A
JA\nIEGA NAROeeU.fe IZLOOEN, de ima na dan, ko je bila oddana ponudba, v
skladu s predpisi drZave, v kateri ima sedeZ, ali predpisi drZave narodnika zapadle,

nepladane obveznosti v zvezi s pladili prispevkov za socialno varnost ali v ztrezi s
pladili davkov v wednosti 5o EUR ali ved.

Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) izkale, da izpolnjuje navedene pogoje z

dokazilom iz uradne evidence.

ponudniku ni potrebno predloZiti nobenega dokazila o podatku, o katerem drZavni

organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega p-ooblastila vodi uradno evidenco.
poiudnik (partner pri skupni ponudbi) namesto dokazila poda izjavo _o 

pod3tkih,
dano pod kazensko in mateiialno odgovornostjo kot izjavapod p-risego, da izpolnjuje
zgorEnavedene pogoje. Podatke iz uradnih evidenc narodnik pridobi sam.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalgg*, mora pogoje

izpolnjevati tudi podizva5alec, ki sodeluje pri_i^"-+i javnega narodila . Za podizvajalca

,J po" zakonu n. iteje- gospodarski iubSet<t, q glede na razmerje z (izbranim)

pt""a"ikom irp;lrj"ji t iit"iij e zaporrerat o druzbo po zakonu, ki ureja gospodarske

druZbe.
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V tem primeru.
- se za potrebe neposrednih pladil za podinrajalca Steje subjekt, ki je pravna ali

fizidna oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja
blago ali izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega narodila,

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega narodanja.

PONUDNTK (PARTNER.IU PRI SKUPNT PONUDBT) BO tZ POSTOPT(A
JATTNBGA NAROeeX.re LZLO0EN, de:

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za zadetek postopka
prisilne poravnave in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo,

- je v stedajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za zadetek stedajnega
postopka in sodiSde o tem predlogu 5e ni odlodilo,

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog zaza(etek postopka
prisilnega prenehanja in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo, z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodi5de ali je opustil poslovno dejarmost ali je 'u katerem
koli podobnem poloilaju,

- je bil s pravnomodno sodbo v kateri koli drZavi obsojen za prestopek v nrezi z

njegovim poklicnim ravnanjem,
- mu lahko narodnik na kak5ni koli upravideni podlagi dokaZe veliko strokovno

napako ali huj5o kr5itev poklicnih pravil,
- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolodbami 4r. do 49. dl.ZIN-2, v

tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajode razlage ali teh
informacij ni zagotovil.

Pisna izjava ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi), dana po kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego:
- da ni v postopku prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za zadetek

postopka prisilne poravnave in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo;
- da ni v stedajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za zadetek stedajnega

postopka in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo;
- da ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za zadetek

postopka prisilnega prenehanja in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo, z

njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodiSde ali ni opustil poslovne
dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem poloilaju;

- da ni bil s pravnomodno sodbo v kateri koli drZavi obsojen za prestopek v wezi z

njegovim poklicnim rarrnanjem; da mu narodnik na kak5ni koli upravideni podlagi
ne more dokazati velike strokorme napake ali huj5e kr5iWe poklicnih pravil;

- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolodbami ZIN-3, v tem ali
predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajode razlage ali teh informacij ni
zagotovil.

PriloZi se tudi pooblastilo ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi) in morebitnega
podizvajalca za pridobivanje podatkov in potrdil iz ustreznih uradnih evidenc, ki velja
tudi za pridobivanje potrdil.

Ekonomska in finanina sposobnost ponudnika

Transakcijski radun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri_ skupni
ponudbi, v zadnjih Sestih m9s99+ pl"d skrajnim rokom za sprejem ponudb (to je od

1. r. zo16 do 30. 6. zo16), ni bil blokiran.



Kot dokazilo mora ponudnik priloZiti potrdilo poslorme banke, ki vodi radun
ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi), iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega
raduna. ee ima ponudnik ved radunov, mora predloZiti toliko potrdil, kot ima
radunov.

V primeru, da se bo narodilo izvajalo s podizvajalci, mora ponudnik priloZiti pisno
izjavo ponudnika dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, da bo v primeru izvajanja narodil s podizvajalci, narodnika pooblastil, da na
podlagi potrj ene obradunskega obdobj a neposredno pladuj e podizvaj alcem.

V primeru izbire ponudnika, ki bo sodeloval s podizvajalci, mora ponudnik priloZiti
izjave pogodbenih podizvajalcev, da bodo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri
izvedbi razpisanih del v skladu z razpisnimi pogoji. V izjavi naj bodo posebej navedeni
vsi artikli, ki jih bodo pogodbeni podizvajalci dobavljali. Podiavajalci predloZijo tudi
soglasje na podlagi katerega narodnik namesto ponudnika poravna
podizvajaldevo terjatev do ponudnika.
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fV. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

1. Osnormi podatki ponudnika
2. SodelujoEi izvajalci v skupni izvedbi narodila ali podizvajalci
B. Osnorrni podatki podizvajalca
4. Ponudba
S. Kopije veljavnih certifikatov za vsa ponujena ekoloSka Zivila
6. Koprja certifikatov distributerja ekolo5kih Zivil
7. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje javnega razpisa in merila za ocenjevanje

ponudb
8. Izjavao embalaZi
g. Izjava o izpolnjevanju pogoja v wezi z veljavno registracijo za opravljanje

dejavnosti
10. Tzjavao izpolnjevanju higienskih pogojev
11. Izjavav nrezi z kaznivih dejanj
L2. Izjavav ztrezi s postopkom prisilne poravnave, stedaja, prisilnega prenehanja, itd.
13. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc pravnih oseb
L4. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc zakonitih zastopnikov

pravnih oseb
15. Izjavao neposrednem pladevanju situacij podizvajalcem
t6. Izjava podizvajalcev glede sodelovanja pri izvedbi razpisanih del v skladu z

razpisnimi pogoji in soglasje za poravnavo terjatev
L7. Soglasje ponudnika glede poprave morebitnih radunskih napak v ponudbi
18. Predlog pogodbe (podpisano in poiigosano)

Ponudbena dokumentacija mora biti razvr5dena po seznamu pri todki razpisni obrazci
in vzorci. Biti mora preluknjana in prevezana z notarsko rrnrico, ki mora biti zavezana
oz. zapedatena in to na nadin, ki omogoda pregled razpisne dokumentacije brez
razvezovanja notarske vrvice in da ni mogode dodajanje oz. odvzemanje
dokumentacije.

ee ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je dolodeno, narodnik ne nosi
odgovornosti zazalolitev ali preddasno odprrje ponudbe.
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PREDLOG POGODBE
Obrazec 18

OSNOVNA SOLA GABROVIG - DOLE, Gabrovka go, L274 Gabrovka ki jo zastopa
Igor Hostnik
Davdna Stevilka: 8458oo62 (nismo davdni zavezanci)
Matidna Stevilka: 5o84873ooo
(v nadaljevanju: narodnik)

in

(navesti naziv in sedeZ dobavitelja),
ki ga zastopa
dobavitelja)

(navesti funkcijo, ime in priimek zastopnika

Davdna Stevilka I ID Stevilka za DDV:
Matidna Stevilka:
(v nadaljevanju : dobavitelj)

skleneta naslednji:

POG{OD BA T.ASUKCESTVI\TE NAKUPE IN DOBAVE, ZtvI.I.;

Splo5ne dolodbe

r. dlen

Narodnik in dobavitelj ugotavljata, da je bilo na
objavljenega na portalu javnih narodil, s sklepom 5t.

osnovi narodila male wednosti,

dne izbran ponudnik

za sukcesivno dobava prehrambnega blaga konvencionalna in ekolo5ka Zivila za

potrebe Osnorme Sole Gabrovka - Dole, in sicer za naslednje artikle:
- (navede se sklope za katere je bil ponudnik / dobavitelj izbran in de je izbranih

_ 
v€d, kateri je po wsti glede na merila)

Predmet pogodbe

z. dlen

Predmet pogodbe, wsta, lastnosti, kakovost
splo5nih in posebnih pogojev ter iz opisa
dokumentacijo in ponudbo dobavitelja 5t.

in dodatne zahteve narodnika izhajaio iz
wste ,ivil, ki so opredeljeni z razpisno

z dne , ki sta prilogi
te pogodbe.
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Pogodbeni stranki ugotavljata, da narodnik po obsegu in dasorrno ne more v naprej
doloditi potreb po dobavi Zivil, ki so predmet te pogodbe. Narodnik se s to pogodbo ne
zavezuje, da bo narodil dolodeno kolidino in wsto Zivil. Narodnik bo po tej pogodbi
narodal le tiste wste in kolidine Xivil, ki jih bo dejansko potreboval (glede na dejanske
potrebe, kot je Stevilo prisotnih otrok, ostalih odjemalcev in glede na sestavljene
tedenske jedilnike, itd.).

Narodnik bo dobavitelju oddal vsa narodila. ee ta ne bo izpolnil narodila v
dogovorjenem roku oziroma odzivnem dasu, kot je opredeljeRo s to pogodbo, bo
narodnik nabavil Zivilo na trgu.

Pravila za inrajanje pogodbe

3. dlen

Za iw ajanj e pogodbe velj aj o nasl ednj a pravila :

predmet razpisa so stalne dobave Zivil, ki jih narodnik po obsegu in dasormo ne more
v naprej doloditi;
- kolidine in wste Zivil po predradunu so okvirne, pri demer narodnik ne nosi

odSkodninske odgovornosti zaradi nedoseganja nakupov v kolidini in wednosti
kot izhaj a iz ocene v razpisni dokumentaciji in ponudbi dobavitelja;

- narodnik bo narodal in kupoval le tiste wste in kolidine Zivil iz predraduna, ki jih
bo dejansko potreboval (glede na dejanske potrebe);

- v primeru, da otroci katero od ponujenih Zivil iz dobavitel-jevega predraduna
zawadajo, detudi ustrezajo narodnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije,
lahko narodnik pri dobar,'itelju preveri moZnost zamenjave takega izdelka z

istowstnim drugim, pri demer cena na enoto mere zamenjanega Zivila ne sme
presegati tiste, ki je dolodena za prvotno ponujeno Zivilo v ponudbenem
predradunu. ee mu dobavitelj takega izdelka pod navedenimi pogoji ne more
zagotoviti, lahko narodnik, brez kakr5nekoli odgovornosti do dobavitelja, kupuje
ZMla na trgu. Narodnik mora pred zamenjavo Zivila o objektivnih razlogih
dobavitelja seznaniti z zapisnikom, ki ga je potrdila strokovna komisija narodnika,
ki je zadolile\a za prehrano.

Cene Zivil

4. dlen

Cene vseh Zivil iz ponudbenega predraduna so opredeljene na enoto mere (kilogram
ali liter ali kos).

Narodnik bo v dasu trajanja pogodbe posamezno Zivilo kupoval po ceni na enoto
mere, kot je opredeljena v ponudbenem predradunu. Dobavitelj bo cene na enoto
mere Zivil iz ponudbenega predraduna lahko spremenil le ob soglasju narodnika.

Narodnik bo pisno soglasje za spremembo cen dobavitelju izdal na njegov predhodni
pisni predlog, v skladu s predpisom, ki ureja nadine valorizacije denarnih obveznosti
v vedletnih pogodbah javnega sektorja. Za regulacijo cen se upo5teva kumulativni
indeks cen za hrano, ki ga uradno objavlja Statistidni urad RS.
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Izjema so artikli iz sklopa sveZe sadje in zelenjava ter EKO sveZe sadje in zelenjava.
Cen artiklov iz prej omenjenih sklopov se bodo uskladile na razlidna obdobja
(predvidoma od 2c.. g. zot6 do 3o. tr, zo16, od r. rz. zot6 do r4. g.2oLT, od 15. g" 2ot7 do 3r. S. 2or7,
odr.6.zor7 do3r.8.zot7,odr. g.2oLT do3o. LL.2or7,r.t2.2oLT dor4.3.zor8,odr5.3.zor8do
31.S.zor8, od r. 6.zor7 do 2o.9. zot8)

Dobavitelj je narodnika dolZan pisno obve5dati o akcijskih cenah in maloprodajnih
cenah Zivil, ki so predmet te pogodbe. V primeru, da so akcijske cene oz.
maloprodajne cene niZje od trenutnih cen dobavitelja, po katerih dobavlja narodniku
Zivila, je dobavitelj zavezan narodniku Zivila prodati po niZjih oziroma akcijskih
cenah.

Oelpiranje konkurence

?. dlen (velja samo za sklope 5t. ro in rz)

Za artikle iz t. dlena bo narodnik ponudnika pozval k predloiiM nove ponudbe za

dolodeno obdobje, kjer bo naveclen tudi rok za oddajo nove ponudbe"

Obdobja bodo naslednja:
r. obdobje - predv'idoma od zo. g.2ar6 do 3o. l-L.2oL6
z. obdobje - od t. t2.2ot6 do 14. 9.2c17
3. obdobje - od $. S" ZILT do 3r. S. 2oL7

3: :i$:Bj:::$i: 3 ;lii$:3l 
r,,:::L

6. obdobje - od t. 12. zat7 do 14. 3. zor8
7. obdobje - od $. g. zor8 do 3r. 5. zor8
8. obdobje - od r. 6. 2at7 do zo. 9. zor8

Odpiranje ponudb bo potekalo sklad.no z dolodili povabila k odpiranju konkurence in
ne bo javno. Narodnik bo stranke pogodbe, H bodo povabljene k predloZiM ponudb
iz odpiranja konkurence in bodo oddale ponudbo iz odpiranja konkurence, obvestil o
izidu postopka in izbiri najugodnej5ega ponudnika.

Narodnik si pridrZuje pravico, da lahko posamezno narodilo Zivil oclda preostalim
strankam pogodbe za doloden artikel, in sicer v primeru, da izbrani ponudnik iz
odpiranja konkurence po fazi odpiranja konkurence ne bi mogel zagotoviti
posamezne dobave ali dela dobave. V tem primeru bo narotnik posamezno narodilo
Zivit oddal tisti od preostalih strank pogodbe, H je bila, glede na zadnje odpiranje
konkurence, druga najugodnej5a, de pa te ni, pa nabavi Zivila na trgu.

Nadin obraduna in pladila Zivil

5. dlen

Narodnik bo pladal le dejansko dobavljena Zivila, in sicer po potdenih radunih, ki
bodo izstavljeni na podlagi potrjenih dobavnic - prevzemnic in cen Zivil, ki izhajajo
izkljudno iz ponudbenih cen na enoto mere, opredeljenih v ponudbenem predradunu.
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Dobavitelj bo radune izstavljal enkrat mesedno, in sicer do petega dne v mesecu za
dobave, realizirane v preteklem mesecu.

Narodnik bo prejete radune pladal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega zbirnega raduna na dobaviteljev transakcijski radun 5t.

odprt priSI56

ee pladilni dan iz prej5njega odstavka tega dlena sovpada z dnem, ko j* po zakonu
dela prost dan, se za pladilni dan Steje naslednji delavnik.

Narodnik se obvezuje, da bo prejete radune potrdil ali jim ugovarjal v roku osem dni
od dneva njihovega prejema. Ce narodnik raduna ne potrdi ali mu ugovarja v tem
roku, se Steje, da je radun potrdil.

Na radunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Dobavitelj je dolian radune posredovati narodniku izkljudno v elektronski obliki (e-
radun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju
pladilnih storitev za proradunske uporabnike (Ur. l. RS, 5t. rrtll3) ter skladno s

Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih radunov prek enotne
vstopne in izstopne todke pri Upravi Republike Slovenije zajavna pladila (Ur" l. RS, 5t.
g I rr, rog f rz, 75/14, 941L4 in 751tfl.

de narodnik zamudi s pladilom lahko dobavitelj zahteva pladilo zakonitih zamudnih
obresti.

Obveznosti dobavitelj a

6. dlen

Dobavitelj se zavezuie, da bo:
- svoje naloge opravil skladno z dolodili te pogodbe, predpisi, ki urejajo podrodje

Zivil in v interesu narodnika;
- dobave opravljal v skladu s ponujenim rokom, in sicer dni oz. tako, da ne bo

moten delovni proces narodnika;
- sukcesivne dobave Zivil izvajal pravodasno;
- pisno obvestil narodnika o morebitnem nastopu okoli5din, ki bi utegnile vplivati

na vsebinsko, wednostno in terminsko inrr5itev dolodil pogodbe;
- inrajal dobave Zivil v skladu z dolodili v razpisni dokumentaciji narodnika;
- narodniku omogodil ustrezen nadzor pri izvajanju jarmega narodila;
- narodniku dobavljal kakovostna in zdravstveno neoporedna Zivila, ki ustrezajo

vsem predpisoffi, ki dolodajo pog oje za posamezno wsto iivil, pos_ebej pa, da so

izpolnjeni vsi sanitarno - tehnidni pogoji, ki dolodajo in urejajo dobavo i,ivtl za

vzgojno -izobrai,evalne ustanove in prehrano otrok;
- i^ujul svoje obveznosti, izhajajod iz te pogodbe, s skrbnostjo dobrega

strokovnjaka.

Obveznosti narodnika

7. dlen
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Narodnik se zavezuje, da bo:
- Zivila narodal pri dobavitelju;
- dobavitelju pravodasno narodal potrebne kolidine Zivil;
- izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden nadin;
- obve5dal dobavitelja o morebitnih ugotovljenih napakah in pomanjkljivostih

nrezi z izpolniMjo njegovih obveznosti"

Narodanje in dobava Zivil

B. dlen

Dobava Zivil bo potekala sukcesirrno.

Narodnik bo Zivila narodal na e-naslov
do

oziroma na tel. 5t.
ure.

Narodnik si pridrZuje pravico, da Zivila naroda po merski enoti, opredeljeni v razpisni
dokumentaciji, in ni dolZan prevzeti transportnega pakiranja.

Naroda vsaka dostavna enota narodnika posebej.

9. dlen

Dobavitelj mora Zivila dostavljati na lokacijo narodnika, in sicer v centralno kuhinjo
na naslovu Gabrovka So, t274 Gabrovka.

Odzivni das za dostavo Zivil je 

- 
dan od oddaje narodila.

PodrobnejSa dolodila glede pogostosti dostave na lokacije narodnika so dolodene v
razpisni dokumentaciji, ki je priloga te pogodbe.

V primeru, da bo narodnik v dasu trajanja te pogodbe odprl nove enote, se dobavitelj
obvezuje, da so pogoji za dobave na nove lokacije enaki, narodnik pa se o odprtju nove
enote zavezuje dobavitelja obvesti pravilom 3o dni pred odprtjem.

Dostava na posamezno lokacijo mora biti izw5ena do 7. ure. Narodnik ne prevzema
odgovornosti in ne poravnava radunov za ilivtla, ki so dobavljena izven dogovorjenih
terminov in ki niso prevzeta s strani pooblaSdene osebe narodnika.

Pri prevzemu mora biti vedno navzo(a, pooblaBdena oseba narodnika. V nobenem
primeru ni dovoljeno, da dobavitelj Zivila puSda na prostem pred objektom narodnika.
V takem primeru narodnik dgbavljena Zivila zawne in zahteva nova v odzivnem dasu,
opredeljenim v reklamaciji. de dobavitelj reklamacije ne odpravi skladno z dolodili te
pogodbe, mu narodnik zaraduna pogodbeno kazen.

Narodnik v okviru posamezne reklamacije dolodi odzivni das za izvedbo ponovne
dobave Zivila, ki je predmet reklamacue, glede na dasovni okvir, potreben za pripravo
obroka, ki je sestavljen iz tega Zivila.

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstojedim standardom in deklarirani kakovosti
na emb alai,i oziroma spremljajodih dokumentih.



V primeru dvoma o ustrezni kakovosti Zivil lahko narodnik zahteva ustrezen pregled
dobavljenih Zivil pri in5pekcijski sluZbi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja
kontrolo kakovosti. V primeru, da je narodnikov sum, da kakovost Zivil ni ustrezna, z

analizo potrjen, stro5ke analize nosi dobavitelj.

Dobavitelj mora ob vsakokratni dobavi ekolo5ko pridelanega Zivila narodniku
predloliti kopijo veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer narodnik
dobavo takega Zivila zawne. Izjema velja za predpakirana ekoloSko pridelana Zivila in
iivila, ki imajo ustrezno deklaracijo na transportni enoti.

Dostava in embalai,a

ro. dlen

Dobavitelj mora prevoz izvajati v skladu z veljavnimi zdravstveno-higienskimi
predpisi in zahtevami, ki zagotavljajo kakovost in zdravstveno neoporednost Zivil.

Vsa iivila morajo biti med transportom ustrezno higiensko zavarovana in
transportirana v skladu s predpisanimi pogoji, tako da ne pride do prekinitve hladne
ali zamrzovalne verige.

Dobavitelj je dolZan uporabljati le disto, zdravstveno neoporedno in vzdrilevano
embalaio. Powatno embalaZo mora dobavitelj prevzeti in odpeljati takoj po
izprazniM oz. ob naslednji dostavi, sicer si narodnik pridruZuje pravico organizirati
odvoz embalaile na stroSke dobavitelja. Enako velja za nepowatno embalaZo, kjer je
to posebej navedeno v razpisni dokumentaciji"

Dobavitelj je dolZan narodniku vsaj enkrat letno oziroma ob vsakokratni zahtevi
narodnika, temu posredovati porodilo oziroma izvide o rezultatih mikrobiolo5kih in
kemidnih analiz ilivrl. Zahtevana dokazila mora dobavitelj dostaviti najkasneje v 3o.
dneh od pisne zahteve narodnika. Stro5ke nosi dobavitelj.

u. dlen

Narodnik prejem Zivil za posamezno narodilo potrdi s podpisom dobavnice

f prevzemnice.

Na dobavnici/prevzemnici mora biti navedena cena brez DDV, kolidina Zivil, merska
enota, wsta Uivil, sorta, kakovost (katego.ija, klasa, razred ipd.) v skladu z

zahtevami v razpisni dokumentaciji. Kolidine dostavljenih Uivil se morajo ujemati s

kolidinami, ki so navedene na dobavnici.

Ob prevzemu morata poobla5deni osebi narodnika in dobavitelja _dobavnico
lpreizemnico podpisati in nanjo takoj vpisati oditne pomanjkljivosti in neskladnosti z

narodenim (reklamacija).

Vse elemente na doba.mici (prevzemnici) lahko narodnik reklamira takoj ali v roku 8

delovnih dni od prevzema rivil.
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de dobavljena Zivila ne ustrezajo narodenemu, jih narodnik zawne oz. reklamira in
zahteva, da dobavitelj takoj oz. v dim kraj5em dasu dobavi nova, ustrezna.

de kolidina Zivil ni ustrezrta, narodnik vi5ek glede na narodeno kolidino zawnq za
manjkajoda Zivila pa zahteva ponovno dobavo.

ee narodnik neustreznost dostave ugotovi naknadno, o ugotovitvah pripravi
reklamacijski zapisnik, ki ga posreduje na elektronski naslov poobla5denega
predstavnika pogodbe s strani dobavitelja.

Podizvajalci

rz. dlen

(Opomba: Dolodila tega ilena ueljajo samo u primeru, ie bo dobauitelj nastopal skupaj s
podizuajalci. V nasprotnem pimeru se ta ilen in osto/f ileni pogodbe ustrezno preiteuiliiio.)

Dobavitelj bo dobave izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
(naziv) (polni naslov),

matidna
Stevilka

Stevilka
ZA

, davdna Stevilka I identifikacijska
DDV transakcijski racun

dobavil naslednje wste Zivil:

: 

:.l"""rti 
vsako wsto in kolidino Zivil, ki jih bo dobavil podizvajalec)

Vrednost teh dobav znala EUR.

Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem dlenu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno narodanje, neposredna pladila
podizvajalcem obvezna, dobavitelj poobla5da narodnika, da na podlagi potrjenega
podizvaj aldevega raduna izw5i pladilo neposredno podizvaj alcu.

Dobavitelj mora imeti ob skleniM te pogodb9 z narodnikom in v dasu njegovega
izvajanja sklenjene pogodbe s podizvajalcem. Ce se po skleniM te pogodbe zamenja
podizvajalec ali de dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj
v petih (S) dneh po spremembi narodnika pisno obvestiti in mu predloZiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za pladilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu

podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pladilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do narodnika dobavitelj v celoti odgovarj a za izvedbo del, ki so predmet te
pogodbe.

de narodnik ugotovi, da Zivila dobavlja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji
ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico to pogodbo odpovedati.
Narodnik si pridrZuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega



podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so narodniku dolZni dati verodostojne
podatke.

13. dlen

(Opomba: Doloiila tega ilena ueljajo samo u primeru, ie bo dobauitelj nastopal skupaj s
podizuajalci. V nasprotnem pimeru se ta ilen in ostali ileni pogodbe ustremo preiteuiliijo.)

Dobavitelj je dolZan potrjene radune podizvajalcev predloZiti narodniku skupaj s

svojim radunom v roku in vi5ini, dolodenih s to pogodbo"

Dobavitelj mora radune za izvr5eno pogodbeno delo narodniku izstaviti na naslov:
Na radunu mora biti obvezno navedena Stevilka pogodbe.

Dobavitelj je dolZan radune posredovati narodniku izkljudno v elektronski obliki (e-
radun), skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju
pladilnih storitev za proradunske uporabnike (Ur. l. RS, 5t. rrr/r3) ter skladno s

Pravilnikom o standardih in pogojih izmenjave elektronskih radunov prek enotne
vstopne in izstopne todke pri Upravi Republike Slovenije za javna pladila (Uradni list
RS, 5t. g lLL, tog f t2, 7Sl 14, 941 14 in ZSI ril.

Narodnik bo prejete radune pladal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega zbirnega raduna.

Narodnik bo potrjene radune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na
nadin in v roku kot je dogovorjeno za pladilo dobavitelju v S. dlenu te pogodbe, na
njegov transakcijski radun:
- podizvajalcu na transakcijski radun 5t.
- podizvajalcu na transakcijski radun 5t.
- podizvajalcu na transakcijski radun 5t.

odprt pri-,
odprt pri-,
odprt pri-.

V primeru pladilne zamude narodnika pri pladilu, lahko podizvajalec za das zamude
zaraduna zakonite zamudne obresti.

Pogodbena kazen

14. dlen

Narodnik dobavitelju zaraduna pogodbeno kazen v vi5ini stroSka nadomestnega
nakupa in v vi5ini stro5ka vradila Zivil v primerih, ko ta dobave ne izrrr5i ali ne inrr5i
ustreino ali reklamacije ne re5i niti po pozivu k ponovni dobavi ob reklamaciji, in
sicer:
- de dobavitelj narodniku dobavi Zivila, ki ne ustrezajo dogovorjeni wsti, zahtevani

dobavljivi enoti ali kakovosti,
- de dobavitelj ne dobavi Zivil ob dogovorjenem dasu,

- de dobavitelj ne dobavi Zivil na dogovorjen nadin, to je v skladu z zdravstveno
sanitarnimi predpisi oziroma po pravilih HACCP.

V primerih iz prej5njega odstavka narodnik dobavitelju neustrezna Livtla wne (ne

'oe[a v primeru, ko dobava ni bila iarr5ena), nakup pa opravi na trgu.
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Narodnik dobavitel_iu zaraduna pogodbeno kazen v vi5ini to%o wednosti dobave Zivil,
ki je v powatni embalaili, de dobavitelj te embalaZe ne prevzame v roku, opredeljenim
s to pogodbo oziroma razpisni dokumentaciji.

Pogodbena kazen se obraduna po nastanku zamude v radunu, in sicer kot zniZanje
realizacije v dogovorjenem znesku. V radunu mora biti pogodbena kazen posebej
prikazana.

Pladilo pogodbene kazni dobavitelja ne odvezuje od izpolniwe pogodbenih
obveznosti.

de narodniku nastane vedja Skoda kot je pogodbena kazen, je dobavitelj dolZan pladati
narodniku tudi razliko do popolne od5kodnine.

15. dlen

Narodnik odstopi od pogodbe v naslednjih primerih:
1. de se dobavitelj v dasu trajanja pogodbe trikrat ne odzove na narodilo narodnika ali
2. de dobavitelj narodniku v dasu trajanja pogodbe trikrat ne dobavi - preda iivil ob

dogovorjeni uri, na dogovorjenem kraju, ro dogovorjen dan ali dogovorjen nadin
ali ne re5i reklamacije v odzirmem dasu, ki je opredeljen skladno s to pogodbo ali

3. de dobavitelj v dasu trajanja pogodbe trikrat dobavi Zivila, ki ne ustrezajo
dogovorjeni wsti, kakovosti, kolidini ali dobavljivi enoti, zdravstveno-higienskim
standardom in jih na zahtevo narodnika ni zamenjal v odzirrnem dasu, ki je
opredeljen v reklamaciji ali

4. de narodnik v dasu izvajanja te pogodbe dobavitelja devetkrat pozove k re5evanju
reklamacije, ker dobavitelj narodniku v dasu trajanja pc'godbe ne dobavi - preda
Zivil ob dogovorjeni uri, na dogovorjenem kraju, na dogovorjen dan ali dogovorjen
nadin ali

5. de dobavitelj narodniku v dasu trajanja pogodbe trikrat ne prevzame embalai,e v
roku, opredeljenim s to pogodbo oziroma razpisno dokumentacijo ali

6. de se ugotovi, da dobavitelj kakorkoli ne spo5tuje veljavnih predpisov s podrodja
kakovoiti oziroma zdravstveno-higienske neoporednosti Zivil ali se ugotovi, da

nima vzpostavljenega sistema notranje kontrole v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije ali

T. de dobavitelj ne upo5teva pravil in pogojev v zvezi s prevozi Zivil ali
B. de dobavitelj ne spoStuje tehnidnih specifikacij in zahtev, ki iih je prevzel pri

okoljskih merilih na podlagi temeljnih okoljskih zahtev za Zivila, pijade in
kmetijske pridelke za prehrano iz prilo ge 2 veljavne Uredbe o zelenem jarrnem

narodanju ali
g. de dobavitelj ne izpolni obveznosti na v vsebini in na nadin, predviden s to

pogodbo.

Narodnik bo vse pripombe v zvezi s morebitnimi kr5iwami te pogodbe sporodal v
pisni obliki.

Katerakoli pogodbena stranka lahko zaradi kr5itev obveznosti iz te pogo{be s strani
nasprotne strinke, de krSiwe ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe.
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V primeru odstopa od pogodbe je narodnik stranki pogodbe dolZan porarmati vse 5e
neporavnane nesporne obveznosti iz posameznih narodil, dobavitelj pa narodniku
morebitno nastalo 5kodo.

Poobla5dena predstarmika pogodbe

16. dlen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje pogodbe odgovorna naslednja
poobla5dena predstavn ika:
- na strani narodnika:
- na strani dobavitelja:

O morebitnih spremembah poobla5denih predstavnikov se stranki pogodbe pisno
obvestita.

Re5evanje sporov

r7. dlen

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki re5evali sporazumno. ee
sporazumna re5itev ne bo mogoda, bo o sporu odlodalo stvarno pristojno sodi5de.

Protikorupcij ska klavzula

rB. dlen

Pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke,
predstarmiku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,
ponudi ali da kak5no nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali
- zasklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali
- zaopustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega

sektorja povzrodena Skoda ali je omogodena pridobitev nedovoljene koristi
predstarrniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je niden.

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je sklenila pogodbo, mora na podlagi svojih
ugotovitev o domnermem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega dlena ali
obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, prideti
z ugotavljanjem pogojev nidnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s
predpisi Republike Slovenije.

Trajanje pogodbe

19. dlen

raposodbaieskrH;*r"ii3ijfii";:3",;"T:rrr'*.1'H.trhl:: od-do
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Kondne dolodbe

zo. dlen

Vsaka stranka pogodbe lahko predlaga spremembe in dopolniwe pogodbe, ki so
veljavne le, de so sklenjene v pisni obliki kot aneks k pogodbe.

zr. dlen

Pogodba je sestavljena in podpisana v + (Stirih) enakih iarodih, od katerih prejme
vsaka od pogodbenih strank po 2 (dva) izvoda.

Priloge:
r. oonudba 5t. z dne
z. razpisna dokumentacija 5t. z dne

Dobavitelj:

Stevilka:
Datum:

Zakonit zastopnik:

Narodnik:

Stevilka:
Datum:

Zakonit zastopnik:
Igor Hostnik, prof.
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