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Naročnik:  DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 
  KIDRIČEVA ULICA 15 
                       6250 ILIRSKA BISTRICA 
 
Številka: 4301-818/2020-16/03 
Številka naročila: JNMV 3/2020 
Datum: 23.06.2020 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE – JAVNO NAROČILO MALE VREDNOSTI 
(Portal javnih naročil, št. ______________z dne __________) 

 
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na osnovi določil 1. odstavka 47. 
člena, druge alineje a) točke 2. odstavka 22. člena, in c) točke 1. odstavka 9. člena  
Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18) za dobavo blaga za 
obdobje od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
Vabimo vas, da dostavite ponudbo za dobavo naslednjega blaga: 

Opis predmeta javnega naročila: 
SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL  (1 sklop – NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN 
VODE) 

1. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
 
2. Rok dostave ponudbe: do dne 08.07.2020 do 12.00, ponudnik bo obveščen o 

izbiri v zakonskem roku. Odločitev bo objavljena na portalu javnega naročanja. 
Ponudba je pravočasna v primeru, da je predložena preko sistema e-JN do 
08.07.2020 do 12.00 ure.  Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica z 
menično izjavo - mora biti naročniku predloženo preko Pošte Slovenije z oznako 
»Priporočeno« najpozneje do 08.07.2020 z oznako JNMV 3/2020-FINANČNO 
ZAVAROVANJE-NE ODPIRAJ« ali predloženo v preko sistema e-JN v e-obliki 
skladno s pravili EPGP. Za predmetno javno naročilo finančno zavarovanje ni 
potrebno, saj pričakovana ponudbena vrednost zagotovo ne bo presegala 
vrednost 20.000,00 €, kar je naročnik določil kot mejno vrednost za zavarovanje 
resnosti ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo sistem e-JN izvršil samodejno dne 
08.07.2020 ob 12.01 uri v zavihku »Aktualna javna naročila«. Dokumenti, razkriti 
na javnem odpiranju ponudb v sistemu e-JN predstavljajo Zapisnik o odpiranju 
ponudb, zato naročnik dodatnega obveščanja ponudnikov ne predvideva. 
Podatki bodo javnosti vidni v času, predvidenem za odpiranje ponudb (60 
minut), ponudnikom, ki so oddali ponudbo pa do zaključka postopka oddaje 
javnega naročila, torej do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. 

3. Predračun se izpolni tako, da se v OBR-3 PREDRAČUN vpišejo rekapitulacije vseh 
sklopov, za katere ponudnik oddaja ponudbo ter izpolni vse specifikacije sklopov, 
za katere ponudnik oddaja ponudbo . V sistem e-JN se v razdelek  »Predračun« 
vnese samo rekapitulacija OBR-3 PREDRAČUN v obliki *pdf  datoteke, celoten 
predračun, torej OBR-3 z vsemi specifikacijami blaga sklopov, za katere se oddaja 
ponudba pa se v *xls (Excel) datoteki v sistem e-JN naloži v razdelek »Drugi 
dokumenti«. Predračun mora biti veljaven do 30.06.2021. 
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4. Rok plačila znaša 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa po 
prevzemu blaga. 
 
 

5. Naročnik bo v sklopu  tega javnega naročila oddal  javno naročilo za sklop št. 8 v 
ocenjeni vrednosti 5.000,00 € brez DDV. 
 

6. Naročnik bo oddal javno naročilo za sklop in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki 
bo za sklop ponudil najnižjo ceno, ob izpolnjevanju pogojev iz razpisne 
dokumentacije.  

 
7. Po prejemu ponudb naročnik ne bo izvajal dodatnih pogajanj. 

 
8. Ocenjena vrednost javnega naročila (sklop št. 8 – NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, 

SOKOVI, SIRUPI IN VODE )  brez DDV, zajeta v naročnikovem finančnem načrtu  
je 5.000,00 EUR. 

 
9. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika  

http://www.dso-ilb.si/ 
 
Kontaktna oseba:                   Direktorica: 
Zdravko Kirn,                  Jasmina Tomažič,           
univ. dipl. org.                                                                   univ.dipl.soc.delavka                       
Tel. 05 71 40 814  
e-mail: zdravko.kirn@dso-ilb.si 
 
 

Priloga 1: SPECIFIKACIJA BLAGA (1 sklop) 
  

mailto:zdravko.kirn@dso-ilb.si
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DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 
Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica  
 
  
Številka naročila: JNMV 3/2020 
Datum: 23.06.2020 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 

Za dobavo blaga: SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL (1 sklop) 
 

na osnovi določil 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3,Ur. l. RS, št. 91/15 in 
14/18), dobave blaga za obdobje od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
 

VSEBINA 
 
1.  Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (OBR-0) z navedbo pogojev za 

ugotavljanje sposobnosti in navodili o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov, 
splošnimi in posebnimi pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe, navodili za pripravo 
ponudbe in predračuna ter zahtevanimi finančnimi zavarovanji. 

 
2.  Ponudba - obrazec (OBR-1) 

 
3.  Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-2) ter neobstoju 

izločitvenih razlogov s prilogami – najmanj eno referenčno potrdilo 
 
4.  Predračun s specifikacijami blaga po sklopih z okvirnimi količinami (OBR-3) 

 
5.  Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije - (OBR-4); 

 
6.  Izjava o plačilnih pogojih, dostavi blaga in odzivnem času (OBR-5); 

 
7.  Izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti  ter dostavi vse potrebne dokumentacije za 

vzpostavitev  naročnikove notranje kontrole (OBR-6); 
 
8.  Vzorec pogodbe  (OBR-7); 

 
9.  Zavarovanje za resnost ponudbe – menica z menično izjavo – ni potrebna za 

ponudbe, katerih vrednost ne presega 20.000, 00 €. 
 
 

                                                                  D i r e k t o r i c a 
              Jasmina Tomažič, univ. dipl. soc. delavka 
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OBR - 0 
Naročnik: 
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
              
Številka naročila: JNMV 3/2020 
Datum: 23.06.2020 
 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

I. člen 
 
Naročnik (naziv in naslov za oddajo ponudbe in naslavljanje zahtev za pojasnila): 
 
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 
Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica   
 
Kontaktna oseba za naslavljanje pojasnil:  ZDRAVKO KIRN  (pojasnila je mogoče nasloviti 
pisno z navedbo oznake javnega naročila). 
 
Zaporedna številka javnega naročila v tekočem letu: JNMV 3/2020 
 
Oznaka in predmet javnega naročila: Dobava blaga  
 

SUKCESIVNA DOBAVA ŽIVIL  (1 sklop) 
 

8 NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN VODA 

 
 
Vrsta postopka: 
 - javno naročilo male vrednosti 
 
Specifike javnega naročila: 
Naročnik je oblikoval smiselne sklope blaga, ki ustrezajo njegovi notranji organizaciji in 
nabavni politiki. Ob tem je naročnik temeljito preučil vprašanja ponudnikov v minulih 
letih ter tam izražene predloge za oblikovanje sklopov, z upoštevanjem njihovega 
obsega nabave in finančnih vrednosti.  Naročnik zato tekom predmetnega naročila 
nabora oblikovanih sklopov ne bo spreminjal, bo pa morebitne predloge analiziral za 
naslednja javna naročila. 
 
V specifikacijah blaga so pri nekaterih artiklih  navedene blagovne znamke in nazivi 
artiklov, pri nekaterih artiklih pa specifične zahteve. Pri blagovnih znamkah in nazivih 
artiklov je upoštevati, da se s tem podaja referenca pričakovane vsebine in kakovosti, 
ponudniki pa lahko ponudijo enakovreden ali boljši artikel druge blagovne znamke in 
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naziva. V primeru kasnejšega argumentiranega izkaza neustrezne kakovosti ponujenih 
artiklov bo ponudnik dolžan zagotavljati ustrezne artikle po ponujenih ponudbenih 
vrednostih.   
 
V VIII. členu razpisne dokumentacije, poglavje POGOJI ZA VSEBINSKO USTREZNOST 
DOPUSTNE PONUDBE je navedeno, da so dimenzijsko/gramaturno/volumensko ipd. 
dopustna odstopanja od 15% navzdol do 20% navzgor ter da delež vsebinsko 
neustreznih artiklov ne sme presegati 5% ponudbene vrednosti posameznega sklopa. Ta 
določba je za ponudnike uporabna predvsem pri ponudbi servirnih artiklov, ki se pri 
različnih proizvajalcih proizvajajo v različnih dimenzijah (npr. v specifikaciji  je navedena 
jetrna pašteta 80g, ponudnik pa ima v prodajnem programu jetrno pašteto 75g ali 90g). 
Ponudnikom za takšna odstopanja ni potrebno pošiljati zahtev za pojasnila, temveč 
lahko ponudijo gramaturno primerljiv artikel, saj ni odstopanja za 15% ali več navzdol 
oz. 20% ali več navzgor (80g – 15% navzdol = 68g; 80g + 20% navzgor = 96g; sprejemljivi 
so artikli v razponu od 68 do 96 g).   
 

II. člen 
 

POGOJI ZA SODELOVANJE IN IZKLJUČITVENI RAZLOGI 
 

1. Dopustne pravne oblike ponudnikov 
Kot ponudnik lahko v tem postopku javnega naročila kot ponudnik konkurira 
gospodarski subjekt – fizična oseba, oseba javnega prava ali skupina teh oseb. 
 

2. Objektivna pravila in pogoji za sodelovanje, ki se nanašajo na: 
a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti; 
b) ekonomski in finančni položaj; 
c) tehnično in strokovno sposobnost. 
 
Naročnik bo ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti gospodarskemu subjektu 
priznal, če je ta vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 
članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov 
v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 
 
Naročnik bo ustreznost gospodarskega subjekta glede njegovega ekonomskega in 
finančnega položaja priznal, če je v letu 2019 imel gospodarski subjekt letni promet, ki 
presega dvakratnik ocenjene vrednosti vseh sklopov, za katere ponudnik predloži 
ponudbo. 
 
Naročnik bo ustreznost glede tehnične in strokovne sposobnosti gospodarskemu 
subjektu priznal, če bo ta predložil najmanj eno ustrezno referenco za stalne dobave 
enakega ali sorodnega blaga iz zadnjega triletnega obdobja (2017, 2018, 2019) za 
posamezno vrsto blaga (sklop).  
Referenčno potrdilo je lahko predloženo v obliki fotokopije originala ali fotokopije 
faksiranega potrdila in je bilo lahko tudi uporabljeno v drugih postopkih javnega 
naročanja (naslovnik za predložitev potrdila je lahko poljuben). Mora pa referenčno 
potrdilo vsebovati ključne elemente: obdobje izvedbe dobave blaga, vrsta blaga (sklop), 
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vrednost dobave brez ali z DDV, odgovorno osebo naročnika za preveritev referenčnega 
potrdila ter kontaktni podatki odgovorne osebe naročnika. Upoštevana bodo tudi 
referenčna potrdila naročnika Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, v kolikor je 
ponudnik v zadnjem triletnem obdobju dobavljal blago in smo bili kot naročnik z izvedbo 
dobave blaga zadovoljni. Referenčno potrdilo mora izpolnjevati še dodatni pogoj in sicer 
vrednost dobave za posamezni sklop ne sme biti za več kot 20% nižja kot je ponujena 
vrednost sklopa za katerega se referenčno potrdilo prilaga. 
 
Naročnik lahko domneva, da gospodarski subjekt nima zahtevanih strokovnih 
sposobnosti, če naročnik pri gospodarskem subjektu zasledi nasprotje interesov, ki bi 
lahko negativno vplivali na izvedbo javnega naročila. 
 

3. Izključitveni razlogi 
 
Naročnik bo iz sodelovanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju ugotovi, se 
drugače seznani ali je iz izjave ponudnika (OBR-2)  izhaja, da je bila gospodarskemu 
subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno 
prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16 in 27/17); v nadaljnjem besedilu: KZ-1: 
– terorizem (108. člen KZ-1), 
– financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 
– ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 
– novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 
– spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 
– trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 
– kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 
– goljufija (211. člen KZ-1), 
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 
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– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-
1), 
– pranje denarja (245. člen KZ-1), 
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 
– tihotapstvo (250. člen KZ-1), 
– zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 
– oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 
 
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil tudi gospodarski 
subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da 
gospodarski subjekt 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 oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali 
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, 
če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe ali prijave. 
 
Ne glede na določila iz prejšnjih dveh  odstavkov pa naročnik izjemoma iz sodelovanja v 
postopku javnega naročanja ne bo izključil gospodarskega subjekta, če oddajo javnega 
naročila temu ponudniku upravičujejo tako pomembni razlogi, povezani z javnim 
interesom, kot so javno zdravje, življenje ljudi ali varstvo okolja. 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi: 
a) če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami; 
b) če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice 
ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
 
Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt 
tudi v naslednjih primerih, pri čemer v primerih iz č), d), g) in h) točke tega odstavka 
lahko izključi gospodarski subjekt ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila: 
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a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 
3. člena ZJN-3; 
b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova 
sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne 
dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel 
postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 
c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo 
kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi 
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 
omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega 
stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave 
naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 
d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito 
odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 
e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov 
pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče 
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 
f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali 
prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno 
odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile 
izvedene druge primerljive sankcije; 
g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, 
zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se 
zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; 
h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali 
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v 
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi 
lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 
 
Ne glede na določila b) točke prejšnjega odstavka, ki dopušča, da se naročnik lahko 
odloči, da iz postopka javnega naročanja ne izključi gospodarskega subjekta, pri katerem 
je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave, Dom starejših občanov 
Ilirska Bistrica te možnosti v tem postopku ne bo izkoristila in bo tovrstne ponudnike 
izključila iz postopka javnega naročanja. 
 
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede 
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi 
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta 
subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 
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Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali šestega odstavka 75. člena 
ZJN-3, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko 
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje 
plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali 
kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in 
okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, 
ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki 
jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine 
kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski 
subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi in šesti odstavek 75. člena 
ZJN-3  ne izključi iz postopka javnega naročanja. Če naročnik oceni, da ukrepi ne 
zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne odločitve. 
 
Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih 
za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, 
ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe 
možnosti iz prejšnjega odstavka. 
 
Kadar pravnomočna sodba za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena ne določa 
trajanja izključitve iz postopkov javnega naročanja in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je 
gospodarski subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom tega člena, niso zadostni, 
naročnik gospodarski subjekt izloči iz postopka javnega naročanja, če od datuma izreka 
pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 še ni preteklo 
pet let. Naročnik izloči gospodarski subjekt iz postopka javnega naročanja iz razloga iz 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, če od datuma dejanja ali dogodka iz šestega odstavka 
75. člena ZJN-3 še ni preteklo tri leta in naročnik oceni, da ukrepi, ki jih je gospodarski 
subjekt sprejel v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3, niso zadostni. 
 

Ponudnik bo izpolnjevanje pogojev za sodelovanje izpolnil s predložitvijo podpisane in 
žigosane lastne izjave in predložitve ustreznih referenčnih potrdil - vsaj eno referenčno 
potrdilo v minimalni višini 80% ponudbene vrednosti za vsak sklop, za katerega ponudnik 
vlaga ponudbo – OBR-2.  

 
V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v obliki skupine pravnih in/ali fizičnih oseb ali s 
podizvajalci, morajo lastno izjavo predložiti vsi subjekti. 
 
Lastna izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje je pripravljena kot 
poseben obrazec razpisne dokumentacije (OBR-2), s katero gospodarski subjekt potrjuje, 
da: 

- je ta vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, 
v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 
državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU; 

- ima v Republiki Sloveniji ali v matični državi ustrezno dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti prodaje blaga, za katerega vlaga ponudbo; 

- je v letu 2019 imel gospodarski subjekt letni promet, ki presega dvakratnik 
ocenjene vrednosti vseh sklopov, za katere vlaga ponudbo. 
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-  je tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo javnega naročila, kar dokazuje s 
predložitvijo najmanj enega ustreznega referenčnega potrdila za stalne dobave 
enakega ali sorodnega blaga iz zadnjega triletnega obdobja (2017, 2018, 2019) za 
posamezno vrsto blaga (sklop) za katerega vlaga ponudbo, višina posameznega 
referenčnega potrdila pa ni nižja od 80% ponudbene vrednosti posamezne vrste 
blaga (sklopa); 

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili 
gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; 

- da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja predložil dokazila, ki 
potrjujejo resničnost navedb v izjavi, če bo to naročnik zahteval. 

 
 
Potrdila, izjave in druga dokazila, ki jih naročnik kot dokaz neobstoja razlogov za 
izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 
76. členom ZJN-3 lahko zahteva so sledeči: 
- kot zadosten dokaz, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3, naročnik 
sprejme naslednja dokazila: 
a) v zvezi s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni 
register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali 
upravni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v 
kateri ima sedež gospodarski subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi 
za izključitev; 
b) v zvezi z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 in b) točko šestega odstavka 75. člena 
ZJN-3 potrdilo, ki ga izda pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji 
državi; 
c) v zvezi z b) točko četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 izpis iz evidence o pravnomočnih 
odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici 
ali tretji državi. 
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil iz prejšnjega odstavka ne izdaja 
ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in 
b) točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo 
izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, 
dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno 
poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima 
sedež gospodarski subjekt. 
 
V primerih neobstoja določenih potrdil ali nepopolnega zajemanja vseh elementov 
potrdila lahko ponudnik predloži uradno izjavo, ki jo Republika Slovenija po potrebi 
zagotovi v spletni zbirki potrdil e-Certis, da se določeni dokumenti ali potrdila ne izdajajo 
ali da ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke šestega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 
 
- kot dokazilo o ekonomskem in finančnem položaju gospodarskega subjekta, ki ga 
naročnik preverja v skladu s 76. členom ZJN-3, lahko naročnik od gospodarskega 
subjekta zahteva, da ta predloži eno ali več naslednjih dokazil: 
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a) ustrezne bančne izpiske, po potrebi pa dokazilo o določenem škodnem zavarovanju 
poklicnega tveganja; 
b) računovodske izkaze ali izvlečke iz računovodskih izkazov, če je v državi, v kateri ima 
sedež gospodarski subjekt, objava računovodskih izkazov obvezna v skladu s predpisi; 
c) računovodski izkaz celotnega prometa podjetja, po potrebi pa prometa na področju, 
ki ga zajema naročilo, za največ zadnja tri poslovna leta, z upoštevanjem datuma 
ustanovitve podjetja ali začetka poslovanja gospodarskega subjekta, če so informacije o 
prometu na voljo. 
Če gospodarski subjekt zaradi katerega koli utemeljenega razloga ne more predložiti 
dokazil iz prejšnjega odstavka, ki jih zahteva naročnik, lahko svoj ekonomski in finančni 
položaj dokaže s katerim koli drugim dokumentom, za katerega naročnik meni, da je 
ustrezen. 
 
- kot dokazilo o tehnični sposobnosti gospodarskega subjekta lahko naročnik od 
gospodarskega subjekta zahteva, da poleg z razpisno dokumentacijo že predpisana 
referenčna potrdila  zahteva še vzorce, opis, fotografijo ali tehnično/tehnološko 
dokumentacijo blaga in potrdilo, ki jih izdajo uradne pristojne ustanove ali agencije za 
nadzor kakovosti in s katerimi se na podlagi jasnih sklicevanj na tehnične specifikacije ali 
standarde potrdi skladnost blaga. 
 

III. člen 
 

PONUDBA 
 

Sestava ponudbe: 
 
Jezik ponudbe:   slovenski 
Rok veljavnosti ponudbe: 30.06.2021 
Variante ponudbe:  niso dovoljene 
Opcije ponudbe:  niso dovoljene 
 
 
 
Za formalno pravilnost ponudbe mora ponudnik v zavihek »Drugi dokumenti« 
informacijskega sistema  e-JN naložiti naslednje dokumente: 
 
1. Ponudba - (OBR-1); 
2.  Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-2) s prilogami – 

referenčna potrdila, in sicer najmanj eno ustrezno referenčno potrdilo za stalne 
dobave enakega ali sorodnega blaga iz zadnjega triletnega obdobja (2017, 2018, 
2019) za posamezno vrsto blaga (sklop) za katerega vlaga ponudbo, višina 
posameznega referenčnega potrdila pa ni nižja od 80% ponudbene vrednosti 
posamezne vrste blaga (sklopa); 

3. Predračun s specifikacijami blaga po sklopih - (OBR-3); 
4.  Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije - (OBR-4); 

     5.  Izjava o plačilnih pogojih, dostavi blaga in odzivnem času (OBR-5);  
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6.  Izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti ter dostavi vse potrebne dokumentacije 
za vzpostavitev  naročnikove notranje kontrole (OBR-6); 

7. Parafirani vzorec pogodbe  ( OBR-7); 
 
 
Poleg določil prejšnjega odstavka mora ponudnik za formalno pravilnost ponudbe v 
zavihek »Predračun« informacijskega sistema  e-JN naložiti obrazec Predračun (OBR-3; 
samo zbirni obrazec brez specifikacij blaga) v *pdf obliki   
 
ter 
 
dostaviti garancijo za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) v višini 3% ponudbene 
vrednosti z DDV, veljavna najmanj do 31.07.2020 v primeru, da kumulativna vrednost 
enega, dveh ali več sklopov za katere ponudnik vlaga ponudbo višja od 20.000,00€ brez 
DDV; dostava mora biti izvršena preko Pošte Slovenije, z oznako »Priporočeno«,  
najpozneje do 08.07.2020 ali predložena skupaj s ponudbo preko sistema e-JN v e-obliki 
skladno s pravili EPGP do roka za oddajo ponudb – 08.07.2020 do 12.00 ure. V primeru 
pisne dostave finančnega zavarovanja  mora biti na kuverti označen naziv in naslov 
ponudnika, opremljena pa mora biti z oznako:  JNMV 3/2020 - FINANČNO ZAVAROVANJE - 
NE ODPIRAJ«.  
 
Glede na to, da predvidena ponudbena vrednost ne bo presegla 20.000,00 € brez DDV, 
finančno zavarovanje ne bo potrebno.  

 
IV. člen 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 
Razpisna dokumentacija  je objavljena in zainteresiranim dosegljiva na spletni strani 
naročnika  http://www.dso-ilb.si/ 
 
Vsa pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije bo naročnik posredoval preko 
informacijskega sistema e-naročanje. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 
 
 

V. člen 
 

ROKI 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo je 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe – do četrtka 02.07.2020 do 
12.00 ure. 
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Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. 
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje 3 
dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo posredovana v pisni obliki. 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. 
 

VI. člen 
 

PREDLOŽITEV PONUDBE – ROKI, NAČIN, OBLIKA, ODPIRANJE 
 
Ponudbo je treba oddati preko informacijskega sistema e-JN, razen finančnega 
zavarovanja za resnost ponudbe (v tem postopku ni predvideno), ki se ga lahko predloži 
bodisi v e-obliki skladno s pravili EPGP skupaj s ponudbo, bodisi se ga v pisni obliki pošlje 
priporočeno po pošti na naslov:  
 
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 
Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka " FINANČNO ZAVAROVANJE - JNMV 3/2020 –– NE 
ODPIRAJ«. Na kuverti mora biti označen naziv in naslov pošiljatelja. 
 
Rok za oddajo ponudbe in finančnega zavarovanja: 
Ponudnik mora ponudbo vložiti preko informacijskega sistema e-JN do:   08.07.2020 do 
12. ure. 
Ponudnik mora finančno zavarovanje v pisni obliki predložiti naročniku do vključno 
08.07.2020  preko Pošte Slovenije z oznako »Priporočeno« ali v e-obliki skladno s pravili 
EPGP vložiti preko informacijskega sistema e-JN do 08.07.2020 do 12. ure  (v tem 
postopku ni predvideno). 
 
Odpiranje ponudb: 
Odpiranje ponudb je javno, preko informacijskega sistema e-JN. Informacijski sistem bo 
samodejno izvedel javno odpiranje ponudb, ki bo dne 08.07.2020  ob 12.01 v zavihku 
»Aktualna javna naročila«.  
 
Zapisnik o odpiranju ponudb: 
Zapisnik o odpiranju ne bo generiran v obliki dokumenta, temveč vsebuje samodejni 
prikaz informacij o imenih ponudnikov, ki so oddali ponudbo, podatek o tem, ali gre za 
variantno ponudbo (kar v predmetnem javnem naročilu JNMV 3/2020 ni predvideno) 
ter dokument, ki ga je ponudnik pripel v zavihek »Predračun«.  
 
Javnost in zaupnost: 
Naročnik bo varoval podatke, ki so poslovna skrivnost in to ponudnik posebej IZRECNO 
označi v ponudbi. 
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Javni podatki so količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in 
skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi 
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
Ponudbene cene in pogoji dobave blaga/izvajanja storitve/izvajanja gradnje so javni 
podatek. 
 
Imena ponudnikov in predložene ponudbe se v času do odpiranja ponudb varujejo kot 
poslovna skrivnost. 
 
Dokumentacija o javnem naročilu je po pravnomočnosti odločitve javna, razen izjem, 
opredeljenih v 4. odstavku 35. člena ZJN-3 (poslovna skrivnost, osebni in tajni podatki 
skladno s področno zakonodajo). 
 
V primeru, da bo zahtevan vpogled v dokumentacijo posameznega ali več ponudnikov 
po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, bo ta/bodo ti ponudniki o tem 
obveščeni in jim bodo posredovane tako informacije o vloženih zahtevah v njihovo 
ponudbo kakor tudi sočasno posredovana elektronska pošta, s katerim je bil vlagatelju 
zahteve posredovana dokumentacija. 
 
Vpogled v ponudbe se izvede v elektronski obliki. Za ta namen pripravijo ponudniki 
specifikacije, ki so priloga predračunu v *xls in *pdf oblikah. Specifikacija v *pdf obliki 
vsebuje samo javne podatke, ki so za vsak posamezni sklop:  
zaporedna številka artikla, naročnikov opis artikla, količina iz specifikacije, cena na enoto, 
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost sklopa iz ponudbe. V primeru 
vloženega zahtevka za vpogled, bodo vlagatelju zahtevka po elektronski pošti na 
elektronski naslov - ki ga bo vlagatelj navedel kot elektronski naslov za posredovanje 
informacij v zvezi z javnim naročilom - posredovane *pdf specifikacije z javnimi podatki, 
sočasno pa bo sporočilo posredovano vsem ponudnikom, katerih ponudba je bila 
vpogledana – enako na elektronski naslov, ki ga bo vlagatelj navedel kot elektronski 
naslov za posredovanje informacij v zvezi z javnim naročilom. 
 
 

VII. člen 
 

PREDLOŽITEV PONUDBE  PO SKLOPIH 
 
Obseg ponudbe po sklopih: 
Ponudnik lahko kandidira za en sklop.  
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VIII. člen 
 

POGOJI ZA VSEBINSKO USTREZNOST DOPUSTNE PONUDBE 
 

1. Sestavni del ponudbe je Specifikacija blaga, ki jo je naročnik pripravil glede na 
svoje potrebe, količine pa ocenil glede na obseg nabav istovrstnega blaga v 
minulih nekaj letih. 
 

2. V kolikor so v specifikaciji blaga navedeni artikli iz posamezne blagovne znamke 
ali konkretnega proizvajalca, je ta podatek za ponudnika nezavezujoč in se te 
navedbe artiklov smatrajo kot referenca pričakovane kakovosti, ponudniki pa 
lahko ponudijo poljubni artikel v primerljivi kakovosti. 
 

3. Naročnik bo kot vsebinsko nedopustno ponudbo označil tisto ponudbo, ki ne 
izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino javnega naročila. Vsebinsko nedopustna 
je torej ponudba, kjer je iz navedbe vrste blaga, storitve ali gradnje razvidno, da 
ponudnik ponuja blago, storitve ali gradnje, ki niso skladni z blagom, storitvijo ali 
gradnjo, ki ga želi pridobiti naročnik in je razviden iz specifikacije, ki je priloga 
obrazca OBR-3.  
 

4. Kot vsebinsko nedopustne bodo izločene vse ponudbe, ko ponudnik ne bo 
ponudil vsega blaga, navedenega v naročnikovi specifikaciji blaga.  
 

5. Dovoljeno odstopanje za priznanje vsebinske dopustnosti ponudbe glede na 
naročnikovo specifikacijo blaga je 5% vrednosti ponudbe. V teh 5% dovoljenega 
odstopanja bo naročnik upošteval kumulativno tako artikle, ki vsebinsko ne 
ustrezajo predmetu javnega naročila kot artikle, ki ne bodo imeli ustrezne 
gramature ali volumna in bo odstopanje večje od 15% navzdol in 20% navzgor. 
 

Primer vsebinske neustreznosti artikla: 
Naročnik je v specifikaciji blaga zahteval okroglozrnati riž, ponudnik pa ponudil 
dolgozrnati riž. Ponujeno blago  vsebinsko ni ustrezno. 
 

Primer gramaturne ali volumenske neustreznosti artiklov, ki se v specifikaciji blaga 
zahtevajo kot kosovni produkt – enota mere je KOS (najbolj pogosto se ta odstopanja 
izkazujejo pri servirnih artiklih, ki jih naročnik vključuje v obroke in je njihova gramatura 
ali volumen pomembna kategorija): 

Naročnik je v specifikaciji blaga zahteval jetrno pašteto 80g, ponudnik pa ponudil 
jetrno pašteto 50g. Odstopanje je 37,5% navzdol, torej več kot dovoljenih 15%. 
Ponujeno blago gramaturno oziroma volumensko ni ustrezno. V nekaterih 
primerih je v specifikaciji označen razpon (od-do). Tudi v tem primeru, npr. 
mleko je zaradi manipulacijskih razlogov in varstva zdravja osebja z vidika 
bremen dovoljeni razpon med 5 in 12 litrov. Dovoljeno odstopanje je enako, 
torej 15% navzdol (4,25 litra) in 20% navzgor (14,4 litra). 
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DRUGI POGOJI ZA USTREZNOST DOPUSTNE PONUDBE  
 
Poleg izpolnjevanja pogojev za vsebinsko dopustnost ponudbe mora ponudnik za 
celovito dopustnost ponudbe zagotoviti tudi izpolnjevanje naslednjih pogojev:  

6. Ponudba je nedopustna, v kolikor ponudnik ne poda lastne izjave o izpolnjevanju 
pogojev za sodelovanje (OBR-2) s prilogami – referenčnimi potrdili oz. ko iz 
izjave in prilog izhaja, da ponudnik bodisi ne izpolnjuje enega ali več pogojev za 
sodelovanje oz. obstajajo izločitveni razlogi, bodisi nima ustreznih referenčnih 
potrdil. 

7. Ponudba je  nedopustna tudi v primeru, ko je vrednost ponujenega sklopa ali 
kumulativna vrednost sklopov, za katere ponudnik vlaga ponudbo višja od 
20.000,00€ (brez DDV) in ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe v 
višini 3% ponudbene vrednosti z DDV in veljavnostjo najmanj do 31.07.2020. 

8. Ponudba je nedopustna, v kolikor ponudnik ne priloži podpisanih in žigosanih 
lastnih izjav, da: 
- da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije - (OBR-4); 
- sprejema plačilne pogoje ter pogoje o dostavi blaga in odzivnem času (OBR-5); 
- zagotavlja kontrolo kakovosti  ter bo naročniku dostavil vso potrebno 
dokumentacijo za vzpostavitev  naročnikove notranje kontrole (OBR-6). 

9. Ponudba je nedopustna tudi, če naročnik ne podpiše, parafira in žigosa vzorca 
predloženega vzorca pogodbe (OBR-7)  

 
IX. člen 

 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 

 
Zahtevana garancija mora biti v e-obliki skladno s pravili EPGP predložena sočasno s 
ponudbo preko sistema e-JN do 08.07.2020 do 12.00 ure, v primeru pisne dostave pa 
mora biti naročniku posredovana najpozneje 08.07.2020 preko Pošte Slovenije z oznako 
»Priporočeno«. Pravočasnost pisnega posredovanja bo izkazana, če bo na pošiljki datum 
odpošiljanja do vključno 08.07.2020 (v tem postopku ni predvideno). 
 
Garancija ima lahko sledeče oblike: bančna garancija, kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici, menica z menično izjavo. Višina garancije znaša 3% pogodbene vrednosti z 
DDV. V razpisni dokumentaciji navajamo predvsem menico z menično izjavo, ker te 
predstavljajo najmanjši strošek za ponudnike, dopustni pa sta tudi preostali obliki 
garancij: bančna garancija ter kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici. 
 

Garancijska izjava mora obvezno vsebovati določila, da bo naročnik garancijo unovčil v 
primerih: 
- če bo ponudnik umaknil ponudbo po odpiranju ponudb v času veljavnosti ponudbe, 
- v primeru, če najugodnejši ponudnik v določenem časovnem roku ne bo podpisal 
pogodbe  skladu z določbami teh navodil, 
- če ponudnik v roku, ki ni daljši od 8 dni od podpisa pogodbe ne izroči naročniku 
garancije za dobro izvedbo posla. 
Naročnik posebne oblike garancijskih izjav, vključno z menično izjavo ne predpisuje, 
morajo pa obvezno vsebovati gornji odstavek. 
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Zavarovanja resnosti ponudbe neizbranih ponudnikov bodo na njihovo zahtevo vrnjena 
v roku 20 dni po prenehanju veljavnosti. Zavarovanje resnosti ponudbe najugodnejšega 
ponudnika bo prenehalo veljati, ko bo najugodnejši ponudnik podpisal pogodbo in bo 
dokumentacija za zavarovanje resnosti ponudbe vrnjena ponudniku v roku 20 dni, če bo 
za to izražena zahteva. 

 
IZJAVE OBR-4, OBR-5, OBR-6 

 
Izjava OBR-4 
 
Ponudnik se s podpisom te izjave nedvoumno izjavi, da sprejema vse pogoje iz razpisne 
dokumentacije, vključno z določili predloženega vzorca pogodbe. 
 
Izjava OBR-5 
 
Ponudnik se s podpisom te izjave nedvoumno izjavi, da sprejema naročnikove plačilne 
pogoje ter obvezne sestavine e-računov, ki jih bo predlagal naročniku v plačilo. 
 
Izjava OBR-6 
 
Ponudnik se s podpisom te izjave nedvoumno izjavi, da ima vzpostavljene ustrezne 
kontrole kakovosti, bodisi z lastno kontrolno službo bodisi s pooblaščeno organizacijo za 
kontrolo kakovosti ter da bo naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, ki jo 
naročnik potrebuje za potrebe lastne organizacije kontrole kakovosti. 
 

VZOREC POGODBE OBR-7 
 
OBR-7 
 
S podpisom, parafiranjem in žigosanjem vzorca pogodbe ponudnik potrjuje, da soglaša z 
besedilom pogodbe, ki bo sklenjena v primeru, da bo ponudnik izbran za dobavo blaga 
enega, dveh ali več sklopov. 
 
Pogodba vsebuje tako protikorupcijsko klavzulo kot obvezne klavzule po ZJN-3. 
 

X. člen 
 

PRAVOČASNOST IN DOPUSTNOST PONUDBE 
 
I. Pogoji za PRAVOČASNOST ponudbe: 
Pravočasna ponudba je tista, ki bo naročniku dostavljena v roku in na način, ki je 
določen v VI. členu tega navodila 
Nepravočasne  ponudbe se zavržejo. 
 
II. Pogoji za DOPUSTNOST ponudbe: 
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi 
za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam 
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in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno 
dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega 
zagotovljenih sredstev naročnika. 
 

a) DOPOLNITEV PONUDBE 
Ponudniki, katerih ponudba ne bo izpolnjevala vseh zgoraj navedenih elementov so 
lahko pozvani k dopolnitvi ponudbe. Ponudba ne more biti predmet dopolnitve v 
naslednjih elementih: 

- cena brez DDV na enoto 
- vrednost postavke brez DDV 
- skupna vrednost postavke brez DDV 
- deli ponudbe v okviru meril 
- deli ponudbe, ki se vežejo na tehnične specifikacije 
- tisti elementi ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na razvrstitev ponudb glede 

na ostale prejete ponudbe 
 

b) POPRAVA RAČUNSKIH NAPAK 
Morebitne računske napake lahko naročnik popravi ob pisnem soglasju naročnika, pri 
tem pa se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Ravno tako lahko 
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi napačno zapisano stopnjo DDV. 

  
 Ponudnik s podpisom in oddajo ponudbe (OBR-1) pisno soglaša, da lahko naročnik sam 

popravi očitne računske napake, kot to določa 89. člen ZJN-3. 
 

XI. člen 
 

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA 
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika za vsak posamezni sklop je: 

- najnižja končna vrednost (z vsemi davki, stroški, popusti itd.) z DDV 
 
Morebitni dodatni popust za predčasno plačilo v 3 dneh ne vpliva na izbiro 
najugodnejšega ponudnika in je predmet medsebojne pogodbe v primeru, če naročnik 
sprejme ta popust.  
 
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral med dopustnimi ponudbami.  
 

 V primeru, da vrednost najnižjih dopustnih ponudb presega katero od mejnih vrednosti 
po ZJN-3, bo naročnik javno naročanje ustavil oziroma zavrnil vse ponudbe, in začel nov 
postopek javnega naročanja. 
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe po zaključku obdobja mirovanja.  
 
 

 



 19 

 
XII. člen 

 
POGODBENO RAZMERJE 

 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo blaga za obdobje 12 
mesecev, predvidoma od 01.07.2020 do 30.06.2021. V primeru razloga, na katerega 
naročnik ne more vplivati, se lahko to obdobje zamakne ali skrajša. 
 

XIII. člen 
 

FIKSNOST CEN IN DINAMIKA DOSTAVE 
 
Cene za pogodbeno obdobje so fiksne. V tem obdobja lahko dobavitelj uveljavi z novim 
predračunom le spremembo tistih cen, ki so pogojene s spremembo državnih 
predpisov, oziroma višje sile, kar pa ne zajema spremembe cen dobaviteljev ponudnika, 
oziroma deviznih tečajev. 
 
Naročnik določa naslednjo dinamiko dostave, ki bo vključena v pogodbo z izbranim 
dobaviteljem za posamezni sklop: 
 

št. sklopa naziv sklopa Dinamika dostave 
8 NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN VODA 1x 14 dni 

 
 
 

XIV. člen 
 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 
 
Ponudnike posebej opozarjamo na določilo 10. člena vzorca pogodbe, ki določa, da 
izbrani ponudnik sočasno z podpisano pogodbo, oz. najkasneje v roku 8 dni od podpisa 
pogodbe,  naročniku dostavi garancijo za dobro izvedbo posla. Garancije imajo lahko 
sledeče oblike: bančna garancija, kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, menica z 
menično izjavo. Višina garancije znaša 7% pogodbene vrednosti z DDV. 
 
Garancija za dobro izvedbo posla (pogodbenih obveznosti) mora biti veljavna do za čas 
veljavnosti pogodbe + 1 dan, torej do 01.07.2021, kar vključuje morebitno podaljšanje 
rokov dobave in morebitne odprave napak pri dobavi.  
 

Garancijska izjava mora obvezno vsebovati določili, da lahko naročnik garancijo unovči v 
primerih: 
- ko prodajalec ne spoštuje dogovorjenih dobavnih rokov, 
- ko prodajalec ne dobavlja posameznih artiklov iz specifikacije ter 
- ko prodajalec ne dobavlja artiklov v zahtevani kvaliteti. 
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Pred morebitnim unovčenjem garancije bo naročnik prodajalca pisno seznanil z 
ugotovljenimi težavami v medsebojnem poslovanju ter ga opozoril, da bo v primeru 
ponovitve pristopil k prekinitvi pogodbe in unovčenju garancije za dobro izvedbo posla. 
 
Dokumentacija za zavarovanje dobre izvedbe posla bo vrnjena ponudniku v roku 20 dni 
po izteku veljavnosti, če bo za to izražena zahteva s strani ponudnika. 
 
Naročnik ne bo zahteval drugih posebnih postopkov potem, ko bo ponudba sprejeta in 
bo ponudnik pozvan k podpisu pogodbe.  
 

XV. člen 
 

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

XVI. člen 
 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne 
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne 
bi bila izpolnjena. 

XVII. člen 
 
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
otežili razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 

XVIII. člen 
 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih  javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 
postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika.  
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z 
elektronskimi sredstvi, če naročnik 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, overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka hkrati 
posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.  
 
Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko 
zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Oseba, ki je 
skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelj zahtevka za 
revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, 
vložila zahtevek za revizijo.  
 
Roki za vložitev zahtevka za revizijo na razpisno dokumentacijo so torej: 
• 10 delovnih dni od objave, 
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• 10 delovnih dni od spremembe (in le na spremembo), 
• po roku za oddajo le, če je rok za oddajo določen manj kot 10 delovnih dni. 
 
Rok za vložitev zahtevka za revizijo na odločitev o javnem naročilu ostajajo 
nespremenjeni, in znaša 8 delovnih dni, razen pri postopku naročila male vrednosti, kjer 
je rok 5 delovnih dni.  
 
Več informacij o revizijskem postopku je dosegljivih na 
https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html 
 
Višina takse v teh primerih je določena v drugi  alineji prvega odstavka 71. člena ZPVPJN 
in znaša 2.000,00 €. 
 
V vseh ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne 
ponudbe (z davkom na dodatno vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar  ne manj 
kot 500,00 € in ne več kot 25.000,00 €, in sicer na spodnji podračun: 
 
Transakcijski račun: SI56 0110 0100 0358 802 
Odprt pri:  Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija 
SWIFT KODA: BS LJ SI 2X 
IBAN:   SI56011001000358802 
Sklic:   11 16110-7111290-xxxxxxLL 
 
Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh 
podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita 
z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del 
reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu oziroma 
projektnem natečaju, izjemoma pa numerično oznako javnega naročila, zato je za vsak 
primer javnega naročanja drugačen. Sestavljen je iz 8 cifer, od tega sta zadnji dve mesti 
namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega naročila. 
Primer reference za postopek javnega naročanja ali projektni natečaj, v katerem je bilo 
objavljeno obvestilo o javnem naročilu oziroma projektnem natečaju: 
• Številka objave: JN 003177/2017-B01 
• Sklic: 16110-7111290-00317716 
Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse odmeri  od 
ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila (2. odstavek 71. člena ZPVPJ). 
 
Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. O vloženem 
zahtevku za revizijo mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje javnega 
naročila najpozneje v treh dneh od prejema  zahtevka za revizijo.  
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali vi vplivati na 
nepristranskost revizijske komisije.  
 
Ne glede na vložen zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka 
oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe. 

https://ejn.gov.si/sistem/pravno-varstvo.html
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Strokovni sodelavec za javna naročila:    Direktorica:   
Zdravko Kirn,         Jasmina Tomažič 
univ.dipl.org.                     univ.dipl.soc.delavka 
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OBR-1 
 
PONUDNIK: 

Številka:  
Datum: 
 

PONUDBA 

 
1.      Ponujamo naslednje sklope (obkroži številko pred navedbo sklopa):   

 

8 NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN VODA 

 
 
2.     Podatki o ponudniku: 
            Firma oziroma ime 

_______________________________________________________________ 
            Naslov 

_______________________________________________________________ 
 
Zakoniti 
zastopnik______________________________________________________ 

 
Davčna 
številka________________________________________________________ 
 
Matična 
številka________________________________________________________ 
 
Številka telefona_________________________________________________ 

 
Številka telefaksa________________________________________________            
 
Elekt.pošta______________________________________________________ 
Kontaktna 
oseba________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________    GSM  ______________________  
 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 
             _______________________________________________________________ 
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3.     Ponujena cena (predračun) – končna z vsemi popusti, franko kupec: 

št. 
sklopa naziv sklopa Vrednost  brez DDV Vrednost z DDV 

8 
NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, 
SOKOVI, SIRUPI IN VODA   

 
4.     Predviden čas izvedbe (dobave): 01.07.2020-30.06.2021 

   
5.    Ostali pogoji: 
 

- Rok plačila: 30 dni 
- Dinamika dobave: po pogodbi 
- drugo: v skladu z razpisnimi pogoji 

Naročniku dovoljujemo popravo očitnih računskih napak, kot to določa 89. člen ZJN-3. 
 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR – 4 
Naročnik:                                                                                                   
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
                                                                        
Ponudnik: ____________________________________________________________ 
                  
Številka:  
Datum: 
 

OBRAZEC IZJAVA 

 
Popolna firma ponudnika:  
.................................................. 
 
Matična številka: .......................... 
 
Identifikacijska številka za DDV: .......................... 
 
Številka transakcijskega računa: .......................... 
 
Telefon: .......................... 
 
Telefaks: .......................... 
 
Elektronska pošta: .................................................. 
 
Zakoniti zastopnik (oz. prokurist oz. nosilec dejavnosti): .................................................. 
 
Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila iz razpisne 
dokumentacije, ter določila iz vzorca pogodbe. S podpisom izjave podpisujemo ponudbo 
kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost naše ponudbe do roka, kot je naveden v 
razpisni dokumentaciji. 
 
Izjavljamo, da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da 
fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in 
ustreznost fotokopij prevzemamo popolno odgovornost. 
 
 
Kraj in datum  
................................................. 
 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR- 3 
Naročnik:                                                                                                   
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
       
Ponudnik: ____________________________________________________________ 
                   
Številka:  
Datum:  
 
 

PREDRAČUN 

       
 

 
 

ŠT. 

 
 

BLAGO 

VREDNOST 
BREZ DDV 

(v EUR) 

POPUST, 
RABAT 
(v EUR) 

VREDNOST s 
POPUSTOM 

(v EUR) 

DDV 
(v 
EUR) 

VREDNOST z 
DDV 

(v EUR) 

8 
NEGAZIRANE SADNE 
PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN 
VODA 

     

 SKUPAJ      

 
 
 
Za artikle, ki niso navedeni v specifikaciji blaga in jih bo naročnik občasno vključil v 
seznam nabav nudimo popust na vrednost brez DDV v višini ______ % od rednih MPC. 

 
 
Žig in podpis ponudnika: 
 

 
 
 
PRILOGA 1:    Izpolnjene specifikacija blaga (za vse sklope, za katere ponudnik oddaja 
ponudbo) – v elektronski obliki v *xls datoteki).  
PRILOGA 2:    Izpolnjena specifikacija blaga z javnimi podatki (za vse sklope, za katere 
ponudnik oddaja ponudbo) – v elektronski obliki v *pdf datoteki). Javni podatki so 
zaporedna številka artikla, naročnikov opis artikla, količina iz specifikacije, cena na enoto, 
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. 
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OBR- 2 
 
Naročnik:                                                                                       
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
 
Ponudnik: ____________________________________________________________                  
 
Številka:  
Datum: 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE TER NEOBSTOJU IZLOČITVENIH 
RAZLOGOV 

 
Izjavljamo: 

 
- da sem/smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 

državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali 
poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 
2014/24/EU; 

- imam/imamo v Republiki Sloveniji ali v matični državi ustrezno dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti prodaje blaga, za katerega vlagamo ponudbo; 

- sem/smo v letu 2019 imeli letni promet od prodaje blaga, ki presega dvakratnik 
ocenjene vrednosti vseh sklopov, za katere vlagamo ponudbo. 

-  sem/smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, kar 
dokazujem/mo s predložitvijo najmanj enega ustreznega referenčnega potrdila 
za stalne dobave enakega ali sorodnega blaga iz zadnjega triletnega obdobja 
(2017, 2018, 2019) za posamezno vrsto blaga (sklop) za katerega vlagamo 
ponudbo, višina posameznega referenčnega potrdila pa ni nižja od 80% 
ponudbene vrednosti posamezne vrste blaga (sklopa); 

- nisem/nismo v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega sem/smo 
ali bi lahko bil/bili izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; 

- da bom/bomo na zahtevo  brez odlašanja predložil/i dokazila, ki potrjujejo 
resničnost navedb v izjavi, če bo to naročnik zahteval. 
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Seznam referenčnih potrdil, ki jih prilagamo v prilogi: 
 

Sklop Pogodbeni partner Predmet pogodbe Čas realizacije Vrednost 
pogodbe 

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

    

 
 
 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR- 5 
 
Naročnik:  
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
        
Ponudnik: ____________________________________________________________                                    
 
Številka:  
Datum: 
 
 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH , DOSTAVI BLAGA IN ODZIVNEM ČASU 
 
Izjavljamo: 
 

- da nudimo  30   dnevni plačilni rok za plačilo dobavljenega blaga, ki prične 
od dneva prejema fakture s strani naročnika. Zbirno fakturo za en mesec 
bomo dostavili vsakega __________ v mesecu. 

 
- da za artikle, ki niso navedeni v specifikaciji blaga in jih bo naročnik občasno 

vključil v seznam nabav nudimo popust na vrednost brez DDV v višini 
______ % od rednih MPC. 

 
- pri plačilu  v 3 dneh nudimo  _______ popusta na predčasno plačilo. 
         
- da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo. 
 
- da bomo odpadno embalažo odvažali na način, ki bo dogovorjen s pogodbo. 

 
- da bo spoštoval odzivni, interventni in reklamacijski čas, ki je določen v    

                    razpisnih pogojih. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero kandidiramo v postopku javnega 
naročila: 
 
______________________________________________________________________ 
 
 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR- 6 
 
Naročnik:                                                                                      
DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 

Kidričeva ulica 15 
6250 Ilirska Bistrica 
  
Ponudnik: ____________________________________________________________                                    
                                                                                     
Številka:  
Datum: 
 
 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU KONTROLE KAKOVOSTI 
 
 
1.  Blago in njegova oprema v vseh pogledih  zadoščata  predpisom  in standardom, ki jih 
mora naročnik uveljaviti v vseh procesih in fazah  njegove  uporabe, kar bomo ustrezno 
dokumentirali. 
 
1. Kontrolo kakovosti izdelkov opravlja (ustrezno obkroži in izpolni): 
 

a) Lastna kontrolna služba 
 
b) Pooblaščena organizacija:  

 
________________________________________________________________ 

     
 
2. Prilagam naslednja dokazila: 
 

_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
(Dokazila glede na način kontrole: lastna služba;  ustrezna institucija; izjava, potrdilo  ali 
drugi dokument dobavitelja). 
 
Naročnik lahko unovči  garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če ugotovi, 
da izdelki, ki jih nudimo, ne izpolnjujejo zgornjih zahtev. 
 

 
Žig in podpis ponudnika: 
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OBR - 7 
 
 

Kupec:   DOM STAREJŠIH OBČANOV ILIRSKA BISTRICA 
               Kidričeva ulica 15 
               6250 Ilirska Bistrica 

  
           
ID za DDV: 65045238      
in                                                  
 
prodajalec : 
                   
______________________________________________________________________ 
 
davčna številka: 
 
sklepata naslednjo 
 
 

POGODBO O POSLOVNEM SODELOVANJU 
 

1. člen 
Podlaga za sklenitev pogodbe je izvedeno javno naročilo ter pravnomočna odločitev o 
oddaji javnega naročila št. JNMV 3/2020 z dne ____________________________. 
 
Prodajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo živil:  

 
8 NEGAZIRANE SADNE PIJAČE, SOKOVI, SIRUPI IN VODA 

 
 
v obdobju od 01.07.2020 do 30.06.2021. 
 
 

2. člen 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega 
naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in 
ponudbena dokumentacija prodajalca. 
 

3. člen 
Vrednost naročila po tej pogodbi brez DDV : 
 
SKUPNA POGODBENA VREDNOST                            …………………….. EUR 
 
Podrobna opredelitev – specifikacija predmeta nabave je podrobneje opredeljena v 
prilogi  te pogodbe. 
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4. člen 
Predmet javnega naročila je sukcesivna dobava blaga v enoletnem pogodbenem 
obdobju fco sedež naročnika, Kidričeva ulica 15, Ilirska Bistrica.  
 
Količine blaga, ki so navedene v specifikaciji blaga so okvirne in se lahko glede na 
potrebe naročnika spremenijo brez kakršnihkoli učinkov na določila te pogodbe.  
 
Prodajalec se obvezuje, da bo blago dobavljal kupcu po predhodnem telefonskem 
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času, ki je določen v razpisnih pogojih. 
 
Prodajalec je dolžan prevzemati odpadno embalažo dobavljenih artiklov na poziv 
naročnika, v kolikor se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.  
   

5. člen 
Cene za pogodbeno obdobje so fiksne. V tem obdobja lahko dobavitelj uveljavi z novim 
predračunom le spremembo tistih cen, ki so pogojene s spremembo državnih 
predpisov,oziroma višje sile, kar pa ne zajema spremembe cen dobaviteljev ponudnikov, 
oziroma deviznega tečaja.  
 
Za morebitno naročilo blaga, ki ni uvrščen na seznam predvidenih nabav, bo dobavitelj 
naročniku zaračunal to blago po MPC na dan dobave, znižani za ___ % popusta na MPC 
brez DDV. 
 
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih 
cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno 
seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. 
 

6. člen 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oz. spremljajočih dokumentih. 
 
Brez soglasja kupca, prodajalec ne sme dobaviti nadomestne vrste blaga. Kupcu mora 
prodajalec predloži vzorce blaga, da bi se na tej osnovi odločil o naročilu. 
 
Če kupec ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
prodajalec dobavi kakovostno blago. 
 
Kršitev določil te pogodbe ali drugih pogojev določenih v razpisni dokumentaciji daje 
naročniku pravico odstopiti od pogodbe in unovčiti garancijo za dobro izvedbo posla.  
 

7. člen 
Kupec se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski 
prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 
 

8. člen 
Kupec bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski 
račun, naveden v ponudbi. 
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Prodajalec izstavi en e-račun za vse dobave v enem mesecu skupaj – zbirni e-račun. K 
zbirnemu e-računu je prodajalec dolžan kot priloge priložiti vse dobavnice, ki so podlaga 
za izstavljen e-račun v elektronski obliki, in sicer izključno v .pdf formatu. 
 
V primeru predhodnega plačila v roku 3 dni od prejema zbirnega e-računa priznava 
prodajalec popust v višini ________ %. 
 

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

10. člen 
Prodajalec bo hkrati z vsemi podpisanimi izvodi te pogodbe, najkasneje pa v 8. dneh po 
podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe kupcu izročil menico  z menično 
izjavo o nepreklicnem in brezpogojnem plačilu ali bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo posla v višini 7% od skupne pogodbene 
cene za obdobje trajanja pogodbe + 1 dan (do 01.07.2021), ki jo bo kupec unovčil v 
primerih, če prodajalec krši določila te pogodbe in razpisne dokumentacije. 
 

11. člen 
Pogodba stopi v veljavo šele po preteku zakonskega roka za vložitev zahtevka za revizijo 
na postopek javnega naročila ali izbiro ponudnika, oziroma, če je zahtevek vložen, šele 
po pravnomočnosti sklepa, da je takšen zahtevek dokončno zavrnjen.  
 
                                                                          12. člen 
 
Kontaktna oseba prodajalca je ………………………………………………………………… 
Kontaktna oseba kupca je Zdravko Kirn. 
 
                                                                     13. člen 
Kupec bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal prodajalcu v pisni 
obliki. Če prodajalec pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb kupca, 
lahko kupec odstopi od pogodbe. O odstopu od pogodbe kupec pisno obvesti 
prodajalca. 
 

PROTIKORUPCIJSKA IN SOCIALNA KLAVZULA 
 

14. člen 
Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov 
račun, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo 
obljubil, ponudil ali dal 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 ali posredniku.  
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V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba 
nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  
 
Ta pogodba preneha veljati tudi, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ 
ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne 
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbo javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca. 
 

15. člen 
Prepovedano je dajanje, poskus dajanja ali obljuba dajanja daril ali omogočanja 
privilegijev v kakršnikoli obliki, kjer se vrednost darila ali privilegija da izraziti v denarju, 
zaposlenemu ali bivšemu zaposlenemu pri naročniku in pooblaščenim predstavnikom 
naročnika. Posel, ki bi nastal pod vplivom takih ravnanj se razveljavi, ne glede na to, v 
kakšni fazi je. 
 

                                                                 16. člen 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev 
pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 

                                                                  17. člen 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbenimi  stranki ne bi mogli rešiti 
sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ilirski Bistrici. 
 

                                                                  18. člen 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
pogodbena stranka dva izvoda. 
 
Štev. : JNMV 3/2020 
Datum : 
 
PRODAJALEC:                     KUPEC 
      Dom starejših občanov Ilirska Bistrica 
            D i r e k  t o r i c a 
      Jasmina Tomažič, univ. dipl. soc. delavka 


