
Obrazec št. 1 
Ponudnik:  
 
Naročnik: 
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

 
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

 
 

Podatki o gospodarskem subjektu 

Naziv podjetja 
 

 

Naslov podjetja 
 

 

Zakoniti zastopnik podjetja 
 

 

Davčna številka podjetja 
 

 

Matična številka podjetja 
 

 

Številka TRR 
 

 

Odgovorna oseba za podpis 
okvirnega sporazuma 

 

Odgovorna oseba za umik / odpoklic 
živila 

 

Kontaktna oseba ponudnika za 
obveščanje 

 

Telefonska št. osebe, ki jo obvešča 
ponudnik 

 

Elektronski naslov osebe, ki jo 
obvešča ponudnik 

 

Odgovorna oseba za sprejem 
naročila 
 

 

Telefonska številka osebe, ki 
sprejema naročila 

 

Številka faxa za oddajo naročila 
 

 

Elektronski naslov za oddajo naročila 
 

 

Sodimo v skupino malih ali srednje 
velikih podjetij  - MSP  (vpišite DA ali 
NE) 
 

 

 
 
 
            



                                                                                                                                      Obrazec  št.1a 
 
Naročnik: 
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

PREDRAČUN Z NAVODILI ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBENEGA PREDRAČUNA 

 

1. Ponudnik v obrazcih ponudbenega predračuna izpolni vse manjkajoče rubrike. Ponudnik 

lahko ponudi vsak artikel, ki izpolnjuje podani opis. V primeru, da na trgu ne obstaja 

merska enota, ki jo je navedel naročnik, lahko ponudnik ponudi izdelek v dopustnem 

odstopanju, ki jo dopiše v obrazec predračuna, mora pa jo preračunati na zahtevano 

enoto. Oznaka 1/1 pomeni 1 kg, 4/1 pomeni 4 kg … 

2. Spreminjanje podatkov ni dovoljeno. 

3. Ponudnik jamči fiksne cene za vse artikle v času celoletne dobave po tem predračunu. 

4. Cene veljajo FCO lokacija naročnika. 

5. Račun za dobavljeno blago bo kupcu izstavljen enkrat mesečno in sicer zadnjega dne v 

mesecu. 

6. Dobavni roki: v skladu z navodili. 

7. Rok plačila:___________________dni (ne sme biti krajši od 30 dni).  

8. Cene morajo biti zaokrožene na dve decimalki 

9. Ponudnik v obrazcih ponudbenega predračuna vpiše natančen naziv blaga ter blagovno 

znamko, enoto mere, ki jo ponuja ter pomembne podatke za pregled ponudbe (npr. 

sadne deleže, % maščobe, % kakava …)  

 

Datum:_______________                                                               Žig in podpis ponudnika 

 

 



 
Obrazec št. 2/a 

 
Ponudnik:  
 
 
 
 
Naročnik:  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 
 
 
 
__________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam OŠ Horjul,  da 
za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z 
oznako___________________________, v Kazenski evidenci RS/ ___________/pooblastitelj navede 
evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/ pridobi potrdilo iz predmetne evidence. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO:  

DATUM ROJSTVA:  

KRAJ ROJSTVA:  

OBČINA ROJSTVA:  

DRŽAVA ROJSTVA:  

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

− (ulica in hišna številka)  

− (poštna številka in pošta)  

DRŽAVLJANSTVO:  

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:  

 
DATUM:        PODPIS POOBLASTITELJA: 
 
         
 
 
 



 
Obrazec  št. 2b 

 
Ponudnik:  
 
 
 
 
 
 
Naročnik:  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 
 
 
_____________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam OŠ Horjul, da za 
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z 
oznako_____________________, v Kazenski evidenci RS/ ___________/pooblastitelj navede 
evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/ pridobi potrdilo iz predmetne evidence. 
 
Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja:  

Sedež podjetja:  

Občina sedeža podjetja:  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  

Matična številka podjetja:  

 
 
 
 
 
 
Datum:_________                                                            Žig in podpis pooblaščene osebe: 
 
 



 
          Obrazec št. 3 

 
Ponudnik: 
 
 
 
 
 
Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH 

 

Izjavljamo: 
 

o da nudimo ____ dnevni plačilni rok, ki prične teči z  dnem izstavitve pravilno izstavljene 
fakture.  
 

Račune za postopne dobave bomo naročniku izstavljali enkrat mesečno (zbirno za obračunski mesec).  
 
Zaradi sledljivosti dokumentov bomo na izstavljene račune navajali številko okvirnega sporazuma, ki 
se nanaša na izpeljano javno naročilo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
 

 
 

 

 
 
 
 



                                                                                                                  Obrazec št. 4 

Ponudnik:  
 
Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

IZJAVO O DOBAVI BLAGA 

 
Izjavljamo, da bomo blago dostavili v objekt OŠ Horjul, Šolska ulica 44,  1354 Horjul in po potrebi tudi 
v druge enote. 
 

• od 6.00. do 6.30 ure za prehrambno blago, ki je rizično in ki se dobavlja za potrebe 

tekočega dneva oz. po dogovoru; 

• od 10.00 do 11.00. ure za prehrambno blago, ki se dobavlja po dogovoru. 

Prav tako izjavljamo, da bomo: 

o da bomo dostavljali artikle tudi po posameznem komadu 

o dostavljali blago do naročnika fco – skladišče naročnika razloženo 

o na zahtevo naročnika dostavili vzorce blaga 

o izdajali dobavnice za dostavljeno blago, ki bodo vsebovale vse zakonsko predpisane elemente 

in bodo podpisane s strani naročnika in dobavitelja 

o v izjemnih primerih pripeljali blago v roku dveh ur 

o nekakovostno blago nadomestili z novim čim prej oz. najkasneje v roku ene ure od prejema 

reklamacije 

o v primeru nepredvidenega izpada proizvodnje oziroma prodaje posameznih pogodbenih 
artiklov ali v primeru prenehanja proizvodnje pogodbenih artiklov zagotovili nemoteno 
oskrbo ali dobavili drug primerljiv artikel iz lastne proizvodnega ali prodajnega programa po 
pogodbeni ceni. O nastali spremembi  v oskrbi  bomo čim prej pisno obvestili naročnika.  
 

Izjavljamo, da: 
o razpolagamo z zadostnimi tehničnimi sredstvi in opremo, s katero bomo ne glede na že 

sklenjene pogodbe, sposobni skladno z zahtevami izvesti javno naročilo 
o razpolagamo z zadostnim številom ustrezno usposobljenih strokovnih kadrov 
o da zagotavljamo vse razpisane vrste blaga iz sklopov, za katere se prijavljamo na razpis. 

 
 

 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 



                                                                                                                      Obrazec št. 5 
Ponudnik:  
 
Naročnik  

OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU ZDRAVSTVENO IN HIGIENSKO NEOPOREČNIH ŽIVIL 
 
Izjavljamo: 
 
o da so vsa živila, ki so predmet naše ponudbe zdravstveno in higiensko neoporečna ter ustrezajo vsem 

predpisom in posebnim zahtevam naročnika, kateri so razvidni iz razpisne dokumentacije; 
o da izpolnjujemo pogoje in načela  dobre higienske prakse in HACCP sistema; 
o da upoštevamo vse evropske uredbe in nacionalne  predpise, ki se nanašajo  na higieno živil in zdravstveno 

tehnične pogoje v proizvodnji in prometu z živili; 
o da imamo v družbi organizirano službo za nadzor nad kakovostjo živil oz. nam njihovo kakovost nadzira za 

to pooblaščeni zavod; 
o da so vsa živila I. kvalitete; 
o da imajo živila čim manj dodatkov- aditivov (konzervansov, umetnih sladil, umetnih barvil, umetnih arom, 

ojačevalcev okusov…); 
o da so vsa živila deklarirana v slovenskem jeziku in da ob dobavi ni preteklo več kot 1/3 roka uporabe; 
o da bo pri artiklih živalskega izvora na dobavnici viden izvor oziroma poreklo živila; 
o da bosta sadje in zelenjava ustrezne zrelosti za uživanje na dan dobave, razen če naročnik ne zahteva 

drugače, enake kvalitete v celi transportni enoti pakiranja, brez vmesnih poškodovanih plodov; 
o da ravnamo v skladu z Uredbo o embalaži in odpadni embalaži; 
o Da v celoti upoštevamo pravilnik o največji dovoljeni vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih: 
o Da smo sprejeli sledeče 

_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
 blažilne ukrepe za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih. 

 
Izjavljamo,  
 

➢ da izpolnjujemo in upoštevamo predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in 
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo 
v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004-ZdZPZ) ter predpise na podlagi Zakona o 
veterinarstvu – za živila živalskega izvora (Uradni list RS, št. 33/2001, 110/2001-ZGO-1, 45/2004-
ZdZPKG, 93/2005-ZVMS), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/2005), 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/2008) in Zakona o krmi (Uradni list RS, št. 127/2006).  
Ponudnik upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/2002, 117/2002, 
46/06, 53/2007). Prav tako izjavljamo, da upoštevamo Uredbo o izvajanju delov določenih uredb 
Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili,  Ur.l. RS 120/05 ter Uredbo o 
spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene 
živil in uradnega nadzora nad živili, Ur.l. RS, št. 66/2006 in • Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 
(ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil UL L 13930.4.2004, Pravilnik o največji dovoljeni 
vsebnosti transmaščobnih kislin v živilih ter Uredba komisije (EU) 2017/2158 o blažilnih ukrepih in 
referenčnih ravneh za zmanjšanje prisotnosti akrilamida v živilih.  
. 

 
 
Datum:__________________                            Žig in podpis ponudnika 
 



 
Obrazec št. 6 

Ponudnik:  
 
 
 
Naročnik:  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 
 
 
 

IZJAVA O DOSTAVI DOKAZIL, KI DOKAZUJEJO KAKOVOST ŽIVIL 
 
 
 
1.  
Izjavljamo, da bomo v času od podpisa sporazuma na zahtevo oziroma na poziv naročnika predložili 
za vse artikle, ki so predmet ponudbe: 
o dokazila o kakovosti ( izjavo ali potrdilo, poročilo ali  laboratorijske izvide…. ) 
o izjavo, da surovine, izdelki in derivati (soja, koruza, krompir ipd.) niso gensko spremenjeni  
o deklaracijo iz katere bo razvidno poreklo izdelka 
 
2. 
Velja za dobavitelje mesa in mesnih izdelkov: 
Izjavljamo, da bomo vsaj enkrat na leto posredovali naročniku poročila oziroma izvide o rezultatih 
mikrobioloških in kemičnih analiz.  
 
3.  
Velja za dobavitelje sadja in zelenjave: 
Izjavljamo, da bomo enkrat na leto posredovali naročniku poročila oziroma izvide o rezultatih analize 
živil na vsebnost pesticidov. Če se proizvajalec spremeni, bomo dostavili novo analizo. 
 
4.  

Izjavljamo, da bo naročnik lahko imel vpogled v koledar agrotehničnih ukrepov ali zahteval ustrezno 
dokumentacijo, ki dokazuje način pridelave.  

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »SUKCESIVNA DOBAVA 
PREHRAMBNEGA BLAGA«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. 
 
 
Datum:_______________________                                        Žig in podpis ponudnika: 
 

 
 
 
 
 



Obrazec št. 7 
Ponudnik:  
 
 
 
 
Naročnik:  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 
 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Izjavljamo: 
 
o da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa; 
 
o da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe sposobni pravočasno, kvalitetno in skladno z 

zahtevami naročnika dobavljati blago, ki je predmet naše pogodbe; 
 

o da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja 
drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z 
dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. 

 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »SUKCESIVNA DOBAVA 
PREHRAMBNEGA BLAGA«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:______________________                                          Žig in podpis ponudnika: 
 



 
          Obrazec št. 8 
 

PONUDNIK:  

 
 
Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 
 

 
 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN VZOREC 
MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM 

 
 

 
PONUDNIK: ________________________________________________ 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo izdali bianco menico z menično izjavo s pooblastilom za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, če bomo izbrani kot eden izmed najugodnejših ponudnikov za sukcesivno 
dobavo blaga posameznega sklopa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_______________                                                               Žig in podpis ponudnika 



 
VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM (BIANCO MENICA) 

 
 

 (Izdajatelj menic: firma in sedež izdajatelja menice)                                   (kraj in datum) 
 
_________________________________________                                  _____________ 
 
Z zavarovanjem svojih pogodbenih obveznosti do  OŠ Horjul 
. 
 iz okvirnega sporazuma ___________________________________________ 
z dne (datum okvirnega sporazuma) ___________, izročamo OŠ Horjul 
. 
bianco podpisano menico, na katerih je /so podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e 
 
_____________________ kot _____________________           ____________________ 
 
_____________________ kot _____________________           ____________________ 
 
(ime in priimek)                        (funkcija zastopnika)                    (podpis) 
 
 
Kot izdajatelj menic pooblaščamo OŠ Horjul, da v primeru, ko namen okvirnega sporazuma (številka) 
_______________, z dne _____________, ni dosežen iz razlogov, določenih v členih sporazuma, 
bianco menico izpolni v skladu s predmetnim pooblastilom in jih predloži v tej izjavi navedeni banki v 
plačilo. 
 
 
POOBLAŠČAMO  OŠ Horjul, da manjkajoče menične elemente izpolni, kot sledi: 
 

1. kraj in datum izdaje: - je sedež izdajatelja menice in datum, ko menični upnik menico izpolni 
2. Menični znesek: - je 10% znesek sredstev, ki smo jih kot izdajatelj menice prejeli po zgoraj 

navedeni pogodbi oz. sporazumu 
3. Dospelost: - _____________  (npr. na vpogled, določen datum, ipd.) 
4. Naziv remitenta 
5. Kraj in oseba, pri kateri je menica plačljiva:____________________ (ime in sedež banke in 

druge organizacije, ki opravlja plačilni promet ) ________________, ki vodi naš transakcijski 
račun št. __________________________________ 
Ali pri kateri koli drugi osebi, ki vodi kateri koli drugi račun izdajatelja menic, v katerega 
breme je možno plačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Obvezujem se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu. 
 
Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za 
plačilo menic. 
 
                                                              Izdajatelj menice: 
 
                      (vpisati firmo in sedež)   ___________________________ 
                                                (zanj)    ___________________________ 
                                                 (vpisati zakonitega zastopnika oz. prokurista, podpis) 

 



Obrazec št. 9 
 
PONUDNIK:  

 
Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU EKO ŽIVIL 
(to izjavo podpišejo vsi ponudniki, ki oddajo ponudbo za ekološke / bio artikle 

 
 

Izjavljamo, da smo registrirani kot: 
1. Eko pridelava oz. predelava 
2. Eko distribucija 

 
Kot dokazilo izjavi prilagamo kopije certifikatov, ki potrjujejo kontrolo kakovosti izdelkov ter status 
ekoloških živil in jih je izdal pooblaščeni certifikacijski organ. 

 

Zahteve za ekološke pridelke in izdelke 

- ustrezati morajo Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (UL 
RS št. 31/2001, 52/2003, 128/2006, 21/2007, 37/2007, 45/2008) 

- izdelki morajo biti označeni z enim od oznak za ekološko pridelano oz. predelano živilo, kot so: BIO 
Slovenija, Biodar, Demeter, Bio Ernte, Bio nach EG – Öko – Verordnung, Agricultura ecologica. 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega  
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve podane v prilogi 2 Uredbe o zelenem javnem naročanju. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »SUKCESIVNA DOBAVA 
PREHRAMBNEGA BLAGA«, objavljen na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU. 
 
 
Obvezno je potrebno predložiti certifikat za posamezne eko izdelke. 
Naročnik si pridružuje pravico do dodatnih preverjanj oz. vpogled v sledljivost. 
 
 
 
Datum:_______________________                                        Žig in podpis ponudnika 
 

 
 
 
 
 



                                                                                                        Obrazec št. 10 
 
PONUDNIK  

 

Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE EMBALAŽE 
 

 
 
 
Prav tako mora ponudnik  
priložiti izjavo o tem, ali in katero od meril bo izpolnil, in:  
– seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov  
delež v celotni embalaži, ali 
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje  
zahteve, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. 
 
 

1. _________________________________ 
2. _________________________________ 
3. _________________________________ 
4. _________________________________ 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Datum:_______________                                                               Žig in podpis ponudnika 

 
 
 



 

                                                                                                               Obrazec št. 11 
 
 
PONUDNIK  

 

Naročnik  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 

IZJAVA O PREVZEMU POVRATNE EMBALAŽE 
 
 
 
 

Izjavljamo, da bomo dostavljali blago v svoji embalaži, ki jo bomo še isti ali najpozneje naslednjega 
dne po dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika. V primeru, da ne bomo odstranili oz. 
odpeljali embalaže, lahko naročnik na naše stroške organizira odvoz embalaže. Vso povratno i 
embalažo bomo odvažali redno, brez dodatnih stroškov. 
 
 
 
Zahteva je podana v Prilogi 1 razpisne dokumentacije: 
KAKOVOSTNE ZAHTEVE 
SPLOŠNE IN DODATNE ZAHTEVE PREHRAMBENEGA BLAGA PO SKLOPIH (Priloga 1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_______________                                                               Žig in podpis ponudnika 

 



 

                                                            Obrazec št. 12 
 
 

Naročnik: OŠ Horjul, Šolska ulica 44,  1354 Horjul 

 
identifikacijska številka: 99488493 , 
ki ga zastopa Aleksander Gube, ravnatelj 
in 

Stranka okvirnega sporazuma: 
identifikacijska številka za DDV: SI ___________________ 
ki jo zastopa ___________________,  kot dobavitelj 

 
so sklenili naslednji 

OKVIRNI SPORAZUM št.  

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek zbiranja ponudb po postopku naročil malih  vrednosti v skladu z 47. 
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018 v nadaljevanju ZJN-3) z 
namenom sklenitve okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo živil po sklopih. Stranka tega 
sporazuma (v nadaljevanju dobavitelj) je bila izbrana kot ponudnik in sicer za sklope:  

Sklop / 
podsklop 

Vrednost 
sklopa v 
celotnem 
obdobju v EUR 
z DDV 

Odstotek  
oddane 
vrednosti  
sklopa v prvem 
letu  

Možni 
odstotek  
oddane 
vrednosti  
sklopa v 
drugem  letu 

Možni 
odstotek  
oddane 
vrednosti  
sklopa v 
tretjem   letu 

Možni 
odstotek  
oddane 
vrednosti  
sklopa v 
četrtem  letu 

      

      

      

 

Obvestilo o oddaji naročila je bilo pravnomočno …………… . 
Sporazum se sklene za obdobje 12 mesecev (od 23. 4. 2020 do 22. 4. 2021). 

 

2. člen 
 

S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih 
izvajanja javnega naročila.  
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo.  



 

3. Člen 
  

Cene so fiksne in nespremenljive do 22. 4. 2021. 

Izjema je sklop 6: kjer velja sezonski cenik. Sezone se spreminjajo  1.2., 1.5., 1.8. in 1.11.. 

Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma v skladu s kaskadnim sistemom ali izbire po 
artiklih. 

 
4. Člen 

 
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila. 
Predmet  javnega naročila so stalne nabave  blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti.  
Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja 
tega sporazuma  kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. 
Naročnik in stranka tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri dobavitelju, 
kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta imel 
na razpolago. 
V primeru nepredvidenega izpada proizvodnje oziroma prodaje posameznih pogodbenih artiklov ali v 
primeru prenehanja proizvodnje pogodbenih artiklov je dobavitelj dolžan naročniku zagotoviti 
nemoteno oskrbo ali dobaviti drug primerljiv artikel iz lastnega proizvodnega ali prodajnega 
programa po pogodbeni ceni. 
V primeru, da dobavitelj blago ne dostavi do dogovorjene ure na dogovorjeno lokacijo, si naročnik 
pridružuje pravico, da odkloni prepozno dostavljeno blago. Prevoz blaga mora biti izvršen v skladu z 
veljavnimi zdravstveno – sanitarnimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti in zdravstveno 
neoporečnost blaga v skladu z zahtevami sistema HACCP. 
 
V primeru večkratnih zamud dostave blaga in neustreznosti prevoza, neustrezne kakovosti 
izdelkov  naročnik lahko unovči menico, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem (telefaks, 
elektronska pošta) naročilu v odzivnem času en delavni dan in sicer na lokaciji : OŠ Horjul, Šolska ulica 
44,  1354 Horjul, po potrebi tudi v druge enote. 
 
Čas dobave:    
od 6.00 do 6.30 ure za prehrambno blago, ki je rizično in ki se dobavlja za potrebe tekočega dneva oz. 
po dogovoru 
od 10.00 do 11.00 za prehrambno blago, ki se dobavlja   po dogovoru. 
 
Odgovorni osebi za naročanje pri naročniku je _______________, odgovorna oseba za sprejem 
naročil pri dobavitelju je ________________________ (ime in priimek, tel. oz. mob. št.) 
 
 

5. člen 
 

Cene artiklov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajst 
mesecev. 



Za  artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora dobavitelj tega 
sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cen. 

Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika, razen v 
primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik zahteva, da mu dobavitelj obračuna 
blago po nižjih cenah. 

Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj posredovati cenik najkasneje v dveh dneh. 

 

 

6. člen 
 
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so 
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi 
blago po teh cenah. 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži ter 
splošnim in dodatnim zahtevam, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (predračunu). 
Dobavitelj bo naročniku zagotavljal blago I. kakovostnega razreda. Če blago po okusu ali drugih 
okoliščinah (vonj, videz,…) ne ustreza, si naročnik pridružuje pravico, da blago zavrne. V tem primeru 
lahko naročnik, brez kakršnekoli odgovornosti do izbranega ponudnika, naroči blago pri drugem 
najugodnejšem ponudniku. 
Dobavitelj se zaveže, da bo na zahtevo naročnika kadarkoli v času trajanja okvirnega sporazuma v 
roku 30 dni od dneva pisnega obvestila le-temu predložil za vsa živila, ki so predmet medsebojnega 
sporazuma, dokazila kakovosti od ustrezne pooblaščene neodvisne institucije. 
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi in se 
na osnovi tega odloči o naročilu. 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj 
dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva ustrezen pregled 
blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem NLZOH, ki opravlja kontrolo kakovosti. 



Odgovorna oseba za umik/odpoklic živila s strani naročnika je ______________________, 
s strani dobavitelja pa __________________________. 
 

 

7. člen 
 
Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski in prevzem 
blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v označenih rokih. 
Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi na dobavnici dobavitelja. Dobavitelj 
mora zagotoviti dostavo blaga, ki omogoča higiensko neoporečni prevzem. 
Embalaža se naročniku zaračunava po kavcijski vrednosti (po ceniku), ki ga sprejme komisija za 
embalažo pri Združenju za trgovino Gospodarske zbornice Slovenije. Naročnik se s prevzemom blaga 
finančno zadolži za embalažo, pri vračilu le-te pa se finančno razbremeni v obliki dobropisa in sicer v 
enakih količinah in plačilnem roku, kot je bil obremenjen. 
 
 
 
 

8. člen 
 
Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku ___ dni po prejemu pravilno izstavljenega računa 
enkrat mesečno in sicer zadnjega dne v mesecu na transakcijski račun dobavitelja št. 
______________________________. 
 
 

9. člen 
 
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti.   
 
 

10. člen 
 

Dobavitelj bo moral ob sklenitvi tega sporazuma predložil naročniku menično izjavo in menico za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od okvirne vrednosti sklenjenega sporazuma. 
Naročnik lahko unovči menico v primeru nekvalitetnega izvajanja javnega naročila in ob kršitvi 
pogodbenih določil. 
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. 
 

 

11. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni obliki. 
Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik 
dobavitelja izključi in lahko unovči menico. 
O izključitvi naročnik pisno obvesti dobavitelja. 
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

- če dobavi blago s pretečenim rokom uporabe; 

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



- če dobavi nekakovostno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika 
ne zamenja; 

- če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma; 

- če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kakovosti in 
zdravstveni neoporečnosti;  

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav, točnosti cen 
/ enoto;  

- če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga in  

- če dobavitelj ne spoštuje predpisov HACCP, 

- kršitve dobave živil v zvezi z oznakami kakovosti 

- če se nam količina organskih odpadkov oz. ostankov živil (ki so posledica zavračanja 
živila s strani otrok) poveča za 1/3 

- če dobavitelj ne upošteva kakovostne zahteve, ki so priloga 1 razpisne dokumentacije 
ter v predračunih oz. v tehničnih specifikacijah  

 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti 
tega sporazuma, sporazum prekine. 
 
 
 
 
 

12. člen 
 
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi,  ponudi ali da kakšno nedovoljeno 
korist za: 
pridobitev posla ali 
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku; 
            je ničen. 
 
 
 
 
 

13. člen 
Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev 
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  



o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma 
še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi 
ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način 
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum 
razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno 
naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe (okvirnega sporazuma) bo naročnik obvestil dobavitelja. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se 
šteje, da je okvirni sporazum razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

14. člen 
Naročnik bo po izteku vsakih šest mesecev od sklenitve te pogodbe preveril ali je na dan tega 
preverjanja pri izvajalcu ali podizvajalcu izpolnjena ena ali več naslednjih okoliščin: 
1.  da izvajalec ali njegov podizvajalec ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan preverjanja znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da izvajalec ali njegov podizvajalec ne 
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan preverjanja ni imel predloženih vseh 
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
preverjanja; 
2. da je izvajalec ali njegov podizvajalec izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
3.  da je v zadnjih treh letih pred dnevom preverjanja pristojni organ Republike Slovenije ali druge 
države članice ali tretje države pri izvajalcu ali njegovemu podizvajalcu ugotovil najmanj dve kršitvi v 
zvezi s: 

- plačilom za delo,  
- delovnim časom,  
- počitki,  
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali  
- v zvezi z zaposlovanjem na črno,  

za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek. 
Če je izvajalec ali njegov podizvajalec pravna oseba, s sedežem v drugi državi članici ali tretji državi 
mora izvajalec zase in za svojega podizvajalca v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od 
sklenitve pogodbe kot dokazilo, da nista izpolnjena razloga iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka, 
naročniku posredovati potrdilo, ki ga izda pristojni organ v drugi državi članici ali tretji državi. V 
primeru, da izvajalec ne dostavi dokazil v roku petih dni po poteku vsakih šest mesecev od sklenitve 
pogodbe, se šteje, da so izpolnjene okoliščine iz prejšnjega odstavka tega člena. 
 
V primeru ugotovljene izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka 13.  člena bo naročnik v roku petih dni 
o tem obvestil izvajalca in takoj, vendar najkasneje 30 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, začel nov postopek javnega naročanja. 
V primeru izpolnitve okoliščine iz prvega odstavka 13.  člena pri nominiranih podizvajalcih, lahko 
izvajalec v roku desetih dni po prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka zamenja podizvajalca v 
skladu s 94. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in določili te 
pogodbe, pod pogojem, da ta zamenjava ne predstavlja bistvene spremembe pogodbe. V kolikor 
izvajalec v prej navedenem roku ne predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. 
členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, bo naročnik takoj, vendar 



najkasneje 45 dni od poteka roka za preverjanje iz prvega odstavka prejšnjega člena začel nov 
postopek javnega naročila. 

 
 
 
 
 

                                                                     15. člen 
 
Skrbnik tega sporazuma s strani naročnika je ravnatelj, skrbnik sporazuma s strani dobavitelja  
 
pa je ___________________________. 
 
 
 

16. člen 
 
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bosta ravnali s 
skrbnostjo dobrega gospodarja. 
 
 
 
 

17. člen 
 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje okrajno 
sodišče v Ljubljani. 
 

18. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po 1 
(en) izvod, naročnik pa (2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:  Datum:  

  

 Naročnik:   

 Aleksander Gube 

 ravnatelj 

 OŠ Horjul 

(Žig in podpis) (Žig in podpis) 

 



 

 
Ponudnik:          Obrazec št. 13 
 
 
 
 
 
Naročnik:  
OŠ Horjul 
Šolska ulica 44 
1354 Horjul 
 
 
 
 
 
 
 
 

IZJAVA O SEZNANITVI Z ZNAČILNOSTMI IN OPISOM PREDMETA JAVNEGA RAZPISA TER STRINJANJE Z 
NAVEDENIMI POGOJI 

 
 
 
 
 
 
 
 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z značilnostmi in opisom predmeta javnega razpisa ter se strinjamo z 
navedenimi pogoji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »SUKCESIVNA DOBAVA 
PREHRAMBNEGA BLAGA«, objavljen na Portalu javnih naročil 
 
 
 
Datum:_______________________                                        Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 


