
 

 

II.1 PONUDBA 

  

Št ponudbe:……………………………..  

  

 

PODATKI O JAVNEM NAROČILU: Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu 

javnih naročil, datum objave …………………., številka objave ………………….. 

 

NAROČNIK: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

PODATKI O PONUDNIKU:  

  

Ponudnik   

Sedež  

Zakoniti zastopnik  

ID št. za DDV  

Matična številka  

Kontaktna oseba  

Tel/fax številka  

Elektronski naslov  

 

Ali se podjetje šteje za MSP (na podlagi kriterijev iz Priporočil Komisije 

2003/361/ES z dne 6. maja 2003?         

 

   DA   NE  

 

Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo potrjujemo, da vam nudimo:   

 

SUKCESIVNO DOBAVO KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL 

  

v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za 

___________________________________________________________________

___________________________________ (navedba sklopa). 

 

V  primeru, da bo naša ponudba sprejeta, jamčimo, da bo naročilo izvedeno v skladu 

z razpisno dokumentacijo.  

 

Izjavljamo, da je veljavnost ponudbe najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb in da 

nas ta zavezuje do objave izida tega javnega naročila oziroma drugačnega zaključka 



 

postopka javnega naročila. Seznanjeni smo, da je naša ponudba lahko sprejeta 

kadarkoli pred iztekom tega roka. 

Ponudbi prilagamo tudi veljavne certifikate - uradne dokumente, ki so jih izdale 

pooblaščene kontrolne organizacije. (ponudnik priloži certifikate samo v primeru, da 

oddaja ponudbo za 18., 19., 20., 25., 26., 27. sklop) 

 

 

 

Datum: Pooblaščena oseba ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.3 NAVEDBA PODIZVAJALCEV 

 

Naročnik:  DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

Ponudnik:  

 

 

Pri izvedbi javnega naročila Sukcesivna dobava konvencionalnih in eko živil 

bomo sodelovali s podizvajalci. 

 

Ustrezno obkrožite:  DA         NE 

 

V primeru, da ste obkrožili DA, izpolnite spodnje tabele. 

 

1.  

Naziv, naslov, kontakt Odgovorna oseba Vrsta del 

 

 

 

 

  

 

2.  

naziv, naslov, kontakt Odgovorna oseba Vrsta del 

 

 

 

 

  

 

3. 

naziv, naslov, kontakt Odgovorna oseba Vrsta del 

 

 

 

 

  

 

Datum: Pooblaščena oseba ponudnika: 

 

 

*** število tabel po potrebi ustrezno povečajte 



 

II.4 ZAHTEVA PODIZVAJALCA 

 

Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcem 

 

Izvajalec 

Naziv in sedež  

Podizvajalec  

Naziv in sedež  

ID št. za DDV  

Matična številka  

Poslovni račun  

Oseba, pooblaščena 

za zastopanje 

 

Blago, ki ga bo 

dobavljal podizvajalec 

 

Vrednost blaga, ki ga 

bo dostavljal 

podizvajalec 

Vrednost 

blaga 

brez DDV 

 

Vrednost 

blaga z 

DDV 

 

Odstotek blaga, ki ga 

bo podizvajalec 

dobavljal 

 

Kraj dobave  

 

 

Spodaj podpisani _____________________________________________________ 

(oseba, pooblaščena za zastopanje podizvajalca) potrjujem, da pri izvedbi dobave 

konvencionalnih in eko živil sodelujemo kot podizvajalec dobavitelja. Soglašam, da 

naročnik za dobavo blaga, ki smo ga dobavili, plača neposredno na naš transakcijski 

račun in v znesku, navedenem v zgornji tabeli, in sicer na podlagi računa, ki ga 

naročniku izstavi izvajalec.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPOMBA: Če ste v obrazcu II.3 obkrožili odgovor NE – v postopku javnega naročila 

ne boste sodelovali s podizvajalcem/i, vam obrazca II.4 ni potrebno prilagati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dobavitelj:  Podizvajalec:  

 

 

 

 

 

  

 

V_______________  , dne 

  

V________________  , dne 

Ime in priimek: 

 

 Ime in priimek: 

 



 

II.5 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN O 

RESNIČNOSTI PODATKOV 

  

  

  

Naročnik:  DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika  

 

 

Ponudnik:  

  

  

  

  

 

Kot ponudnik izjavljamo, da v celoti sprejemamo vse pogoje javnega naročila velike 

vrednosti Sukcesivna dobava konvencionalnih in eko živil, navedene v razpisni 

dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. 

  

Soglašamo, da bodo ti pogoji ter celotna razpisna dokumentacija v celoti sestavni del 

pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom v primeru, da bomo izbrani v postopku 

izbire dobavitelja predmeta javnega naročila. 

  

Izjavljamo, da so vsi podatki, podani v ponudbi resnični ter za podane podatke in 

njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost. 

  

  

  

  

  

   

Datum: Pooblaščena oseba ponudnika:: 

    

  



 

II.6 SOGLASJE ZA POPRAVEK OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK  

  

  

Naročnik:  DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

 

Ponudnik:  

 

  

  

Kot ponudniki za  javno naročilo velike vrednosti  Sukcesivna dobava 

konvencionalnih in eko živil izjavljamo, da na podlagi 89. člena ZJN-3 soglašamo, 

da naročnik po javnem odpiranju ponudb popravi očitne računske napake, ki bodo 

odkrite pri pregledu in ocenjevanju ponudbe.  

  

Naročnik bo popravil računske napake na naslednji način:  

• kjer  obstaja  razlika  med  zneski,  izraženimi  s  številkami  in  zneski  

izraženimi  z besedami, bodo merodajni zneski, izraženi z besedami,  

• kjer obstaja  razlika med cenami za enoto  in  skupnimi zneski, dobljeni z 

množenjem cen za enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je 

navedena.  

  

Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.  

  

  

  

  

Datum: Pooblaščena oseba ponudnika: 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II.7 IZJAVA O ODGOVORNIH DELAVCIH ZA NADZOR KAKOVOSTI  

 

 

Naročnik: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

 

Ponudnik: _________________________________________________________ 

 

 

 

IZJAVA O ODGOVORNIH DELAVCIH ZA NADZOR KAKOVOSTI 

 

 

Izjavljamo, da imamo organizirano službo za nadzor kakovosti živil, oziroma da 

kvaliteto le-teh kontrolira pooblaščeni zavod. 

 

 

Odgovorna oseba za nadzor kakovosti v naši službi je/so: 

 

 

 

Ime in priimek Strokovna izobrazba telefon e-pošta 

    

    

    

 

 

 

Pooblaščena organizacija za nadzor je: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

 

Datum: Pooblaščena oseba ponudnika:: 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

II.8 IZJAVA O SPREJEMANJU DODATNIH ZAHTEV NAROČNIKA 

 

 

Naročnik: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

 

Ponudnik:  

 

 

Dobava konvencionalnih in eko živil bo sukcesivna glede na potrebe naročnika in 

skladno z njegovimi naročili. Vsa dobava konvencionalnih in eko živil se opravlja na 

naslov naročnika, in sicer v kuhinjo Doma upokojencev Vrhnika. 

 

Naročnik bo živila naročal po telefonu ali elektronski pošti. 

 

Skladno z zahtevami in potrebami naročnika bo izbrani ponudnik moral 

zagotavljati 

dobavo blaga na naslednji način: 

• dnevna dobava bo od 6.00 ure do 7.00 ure zjutraj za skupine »meso in mesni 

izdelki«, »mleko - izbrana kakovost«, »mlečni izdelki«, »kruh«, »pekovski 

izdelki in slaščice«, »sadje, zelenjava in stročnice«, »eko mleko in mlečni 

izdelki« in »goveje meso in teletina - izbrana kakovost«; 

• za skupine »meso in mesni izdelki«, »mleko - izbrana kakovost«, »mlečni 

izdelki«, »kruh«, »pekovski izdelki in slaščice«, »sadje, zelenjava in stročnice« 

in »goveje meso in teletina - izbrana kakovost« se bo dnevna dobava izvajala 

tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih; 

• tedenska dobava bo od 6.00 ure do 12.00 ure dopoldne za vse ostale 

skupine živil; 

 

Naročnik bo naročal izbrana živila oziroma izdelke, ki so v skladu z naročilom in za 

katere mu bo dobavitelj predložil zahtevane podatke. Samovoljna zamenjava 

naročenega izdelka z drugim izdelkom ni dovoljena. 

 

Tehnične značilnosti: 

Živila so živalskega, rastlinskega in drugega izvora in morajo izpolnjevati vse 

zdravstvene, tehnične, kakovostne, okoljevarstvene in druge pogoje, ki so predpisani 

z zakoni in drugimi veljavnimi predpisi, ki dovoljujejo, da se tovrstna živila lahko 

uporabljajo v prometu blaga in se namenjajo za prehrano ljudi. Živila morajo biti 



 

(glede na vrsto živil) ustrezno embalirana, skladiščena, transportirana in zaščitena 

pred vsakršnimi dejavniki, ki bi lahko ogrožali oporečnost živil. 

 

 

Kakovost živil: 

Vsa ponujena živila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom 

in standardom, ki veljajo na področju živil (proizvodnje / pridelave, predelave, 

obdelave, pakiranja, skladiščenja in transporta) v Republiki Sloveniji in EU.  

Ponudnik mora zagotoviti ustrezno deklariranje živil, skladno z veljavnimi predpisi. 

Živila, ki jih dobavi ponudnik, morajo imeti rok uporabe ob dobavi še vsaj 1/3 

celotnega roka uporabe oz. kot izhaja iz posebnih pogojev za posamezen sklop. 

 

Posamezno živilo mora v celoti ustrezati opisu iz obrazca »Predračun«, kar ponudnik 

dokazuje s priloženo specifikacijo, tehnološkim listom oziroma lastno izjavo z 

navedbo specifikacije. 

 

Dobavitelj bo moral ob dobavi ekološko pridelanega živila naročniku predlǒ ziti kopijo 

veljavnega certifikata, ki dokazuje njegovo kvaliteto, sicer lahko naročnik dobavo 

takega živila zavrne. Dobavitelj predloži certifikat ob prvi dostavi živila. Ob ponovni 

dostavi istega živila/artikla certifikata ni potrebno predložiti. 

 

Ponudniki morajo upoštevati pri pripravi svoje ponudbe vso pozitivno zakonodajo s 

področja živil ter njihove omejitve oz. prepovedi, predvsem pa, da:  

• živali ne smejo biti krmljene z GS krmo  

• živali in izdelki oz. njihovi produkti so hranjeni s krmo brez dodatkov ribje in 

mesno-perne moke  

• ponudniki na zahtevo naročnika posredujejo certifikat, da njihove surovine, 

izdelki in derivati (soja, koruza, krompir, ogrščica ipd.) niso gensko 

spremenjeni.  

 

Živila morajo biti neoporečna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so škodljive zdravju 

ali sestavin, ki bi z veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja posameznih 

sestavin v živilih, živila ne smejo vsebovati GSO – gensko spremenjene organizme.  

 

Ponudnik mora naročniku ponuditi prehranske artikle I. kvalitete. Za zagotovitev 

kvalitete mora ponudnik zagotoviti tudi, da so prehranski artikli v ustrezni embalaži in 

na ustrezen način pripeljani naročniku. Podrobnejše zahteve so opisane v 

Priporočilih za javno naročanje živil in njenih prilogah (v nadaljevanju Priporočila), ki 

so dostopna na internetni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in gozdarstvo, 

in sicer:  



 

http://www.mkgp.gov.si/11%252527/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/uvel

javitev_nacela_kratkih_verig/ 

 

Naročnik zahteva, da ponudnik pri dobavi živil upošteva kakovostna merila, ki so 

opisana za vsa živila.  

 

Vsa ponujena živila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom 

in standardom, ki veljajo na področju živil v Republiki Sloveniji in EU.  

Ustrezati morajo tudi naslednjim pravilnikom:  

• pravilnik o aditivih za živila,  

• pravilnik o aromah,  

• pravilnik o ekstrakcijskih topilih,  

• vsem pravilnikom, ki urejajo področje krmljenja živili,  

• pravilnik o splošnem označevanju predpakiranih živil,  

• pravilnik o splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana,  

• pravilnik o količinah predpakiranih izdelkov,  

• pravilnik o sladkorjih,  

• pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti 

sladkorjev, namenjenih za prehrano,  

• pravilniku o kakovosti soli in  

• pravilniku o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma živil.  

 

Naročnik želi, da ponudniki ponudijo:  

• čim več živil, ki imajo enega od uradno priznanih, certificiranih, znakov 

kvalitete »višja kakovost«,  

• čim več ekološko pridelanih živil ali živil iz integrirane pridelave,  

• čim več živil lokalnih pridelovalcev (predvsem sadje in zelenjavo) in 

proizvajalcev tako, da je prehranska veriga čim krajša,  

• živila slovenskega porekla in živila, ki jih pridelujejo ali jih prodajajo kmetje in 

živila slovenskih proizvajalcev,  

• sadje in zelenjavo domače (slovenske) pridelave, predvsem sadje in 

zelenjavo, ki se prideluje v Sloveniji,  

• hrano iz živil, ki niso gensko spremenjena,  

• živila vsebujejo čim manj nasičenih maščobnih kislin,  

• živila z manj maščobe (kjer je tako navedeno) in  

• živila, ki sodijo med varovalna živila in varujejo zdravje.  

 

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da so živila namenjena pripravi 

obrokov za starostnike in da so porabniki živil starostniki, pri katerih je zelo 

pomembno da zaužijejo zdrava in kvalitetna živila, kar izhaja tudi iz smernic 

zdravega prehranjevanja starostnikov v socialno varstvenih ustanovah.  

http://www.mkgp.gov.si/11%252527/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/uveljavitev_nacela_kratkih_verig/
http://www.mkgp.gov.si/11%252527/delovna_podrocja/promocija_lokalne_hrane/uveljavitev_nacela_kratkih_verig/


 

 

Ob tem je zelo pomembno, da so predvsem sezonsko sadje in zelenjava domačih, 

lokalnih pridelovalcev, saj s tem živila zaradi skladiščenja in prevoza ne zgubljajo na 

kvaliteti.  

 

S 13. decembrom 2014 se je pričela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o 

zagotavljanju informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) 

št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 

87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 

2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 

2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2004).  

Navedena uredba v 44. členu določa, da so podatki o alergenih, kadar so ti prisotni v 

končnem proizvodu, obvezni tudi za ne-predpakirana živila ponujena za prodajo 

končnemu potrošniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzročajo alergije ali 

preobčutljivosti (t.i. alergeni) so navedeni v Prilogi II Uredbe 1169/2004. Ponudniki 

morajo ponuditi in kasneje tudi dobavljati živila označena v skladu z zahtevami zgoraj 

navedene uredbe. V kolikor ne bodo označbe skladne z zahtevami uredbe, bodo 

živila zavrnjena, saj mora tudi naročnik zagotavljati pravilno označbo alergenov na 

svojih jedilnikih, kar pa bo brez pravilnih označb na embalaži nemogoče.  

 

Zahteve naročnika glede posameznih sklopov živil  

 

Za lažjo pripravo ponudbe je v obrazcih predračuna pri posameznih živilih naveden 

naziv izdelka ali proizvajalec. Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredna živila 

drugega proizvajalca ali imajo drugo blagovno znamko, vendar pa morajo le-ti po 

kvaliteti in lastnostih popolnoma ustrezati razpisanim. Navedba » in/ali enakovredno« 

se uporablja skladno s 23. členom Direktive 2004/18/EC, ki določa, da je sklicevanje 

na posamezno blagovno znamko, tip ali posebno poreklo izjemoma dovoljeno, ko ni 

mogoče dovolj natančno in razumljivo opisati predmeta naročila in če se s tem 

navajanjem ne daje prednost nekaterim podjetjem ali proizvodom. 

 

Količina živil: 

Predvidena količina živil, ki jih naročnik namerava kupiti v času od 1. 1. 2021 do 31. 

12. 2021 je navedena v preglednicah »Predračun«, kjer je navedena tudi 

orientacijska vrednost (brez DDV). Naročnik si pridržuje pravico do spremembe 

razpisanih živil in količin, glede na dejanske potrebe in finančne zmožnosti. 

 

 

 

 

 

 



 

DODATNE ZAHTEVE PO SKLOPIH ŽIVIL 

 

1. SKLOP – KONZERVIRANI IZDELKI 

Vloženo sadje in zelenjave mora glede kakovosti, vsebnosti dodatkov, zdravstvene 

ustreznosti, označevanja …, ustrezati vsem veljavnim predpisom v RS (EU). 

Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so značilni za sadje.  

Vložena sadje in zelenjave morata biti I. kvalitetnega razreda in take sorte, ki je 

najbolj primerna za konzerviranje.  

 

Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in 

ne sme vsebovati več kot 10% razkuhanih plodov. Minimalna količina sadja v 

jagodnem kompotu mora biti najmanj 38%. Minimalna količina sadja v višnjevem 

kompotu mora biti najmanj 44%. Minimalna količina sadja v ostalih kompotih mora 

biti 55%.  

Vse marmelade morajo imeti najmanj 45% sadnega deleža, ne smejo vsebovati 

umetnih sladil.  

Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila. 

Konzervirana živila morajo vsebovati le vrsto in količino posameznega aditiva v 

skladu z 

veljavnimi predpisi.  

 

Ponudnik naj upošteva naslednjo gramaturo izdelkov: 1/1=1kg; 2/1=2kg; 3/1=3kg; 

4/1=4kg; 5/1=5kg. Iz tega se smatra, da ponudniki upoštevajo navedeno gramaturo 

in pakiranje. 

Odpiranje porcijskih pakiranj izdelkov (marmelada, pašteta) mora biti prilagojeno 

starostnikom. 

 

2. SKLOP – SADNI SOKOVI, SIRUPI IN OSTALE PIJAČE 

Sadni sokovi in sirupi ne smejo vsebovati kemičnih konzervansov in umetnih sladil. 

Sadni sokovi s 100% sadnim deležem morajo biti pasterizirani. Konzervansi, sladkor, 

med in umetna sladila jim ne smejo biti dodani. 

 

3. SKLOP – MESO IN MESNI IZDELKI  

Sveže meso mora ustrezati vsem veljavnim zakonskim zahtevam o kakovosti, 

mikrobiološki neoporečnosti, količinah pesticidov in drugih snovi, hormonov, 

antibiotikov in mikrotoksinov, veljavnih v RS (EU). Poleg tega mora ustrezati vsem 

zakonskim predpisom o veterinarsko sanitarni kontroli pred in po zakolu živali in 

vsem predpisom o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg, veljavnih v 

RS (EU).  

Sveže meso v prometu mora biti označeno v skladu z veljavnimi zakonodajnimi 

predpisi.  



 

Ponudnik mora naročniku ponuditi ceno, v kateri je že vključeno konfekcioniranje 

mesa in mesnih izdelkov na podlagi zahtev naročnika (zrezki, mleto meso, kockice, 

oz. po naročilu, brez kosti, vidne maščobe in veznega tkiva; narezana salama ipd., 

imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Dobavitelj je 

dolžan na spremni dokumentaciji označiti kategorijo dobavljenega mesa. Dobavitelji 

bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi 

napravami in zagotoviti neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.  

Meso mora biti lepega, svežega videza in I. kakovostnega razreda. Kjer je to 

zahtevano, mora biti izkoščičeno, razrezano na manjše dele, pri tem pa je potrebno 

odstraniti vso odvečno maščobo in loj.  

Naročnik zahteva meso, ki je pravilno uležano in transportirano. Razrez na zrezke in 

mletje se bo izdobavljalo po dogovoru. Cena konfekcioniranega mesa in izdelkov 

mora biti enaka ceni mesa in izdelkov v kosu. Meso in izdelki ne smejo biti okuženi z 

zdravju škodljivimi mikroorganizmi ali vsebovati toksične snovi.  

 

Transport presnega mesa se mora vršiti v hlajenih prevoznih sredstvih, ki so 

ustrezno higiensko vzdrževana in v katerih je zagotovljeno ohranjanje temperature 

svežega mesa med –0,5°C do max. +4 °C, mletega mesa do 2 °C, mesnin do 4 °C . 

Ohlajeno sveže meso mora biti dostavljeno v PVC ali kovinskih posodah znotraj 

obloženih s čistim materialom, ki ne prepušča vode in masti, kosti morajo biti 

dostavljene v primerni embalaži, ločene od mesa. Presno meso ne sme imeti 

intenzivnega neprijetnega vonja.  

 

Dobavitelj mora imeti izdelan postopek notranje kontrole proizvodnje (nadzor kritičnih 

točk) in tekoče voditi proizvodno dokumentacijo o tem postopku. Na eksplicitno 

zahtevo jo je potrebno predložiti pooblaščeni osebi naročnika najkasneje v 30 dneh 

od uradne zahteve.  

Ponudnik mora zagotoviti pravilno označevanje mesa v skladu z Zakonom o 

standardizaciji in drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji.  

 

Izbrani dobavitelj mora na spremni dokumentaciji (dobavnici) označiti poreklo 

oziroma izvor mesa, dokazilo, da živali ob zakolu niso bile starejše od 30 mesecev, 

št. obrata in veterinarsko potrdilo v skladu z veljavnimi predpisi. Pri dnevni dobavi 

eko mesa bo dobavitelj priložil še ustrezen certifikat o poreklu mesa. Naročnik si 

pridržuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu živine oz. lastni vzreji in 

potrdilo veterinarskega zavoda o zdravstvenem stanju pošiljke. Ponudnik mora 

naročniku dobavljati sveže, ohlajeno meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali 

odmrznjeno meso bo naročnik zavrnil. Izbrani dobavitelj mora zagotoviti, da 

odstopanja v teži posameznega kosa niso večja od +/- 3%, za enak procent pri teži 

ne sme odstopati celotna dobavljena količina mesa oz. mesnih izdelkov.  

Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka.  

 



 

Mesni izdelki  

 

morajo vsebovati minimalno kemičnih aditivov in morajo biti višje kakovosti. Ponudnik 

mesnih izdelkov mora na zahtevo naročnika le-temu posredovati poročila o rezultatih 

mikrobioloških in kemičnih analiz ter na vsakih 6 mesecev potrdilo o zdravstveni 

ustreznosti živil (laboratorijske izvide in veterinarsko spričevalo - upoštevali se bodo 

rezultati analiz pooblaščenih laboratorijev za kemijsko in mikrobiološko analizo živil - 

regijski Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, NLZOH in Nacionalni inštitut 

za javno zdravje, NIJZ. Trajne in poltrajne klobase in suhomesnati izdelki naj bodo 

pakirani v kartonskih škatlah, ki morajo biti znotraj obložene s čistim, belim, papirjem 

ali folijo iz plastičnih mas, obarjene klobase, klobase za kuhanje pa v plastično ali 

kartonsko embalažo, katera je znotraj prevlečena s plastično maso.  

Mesni izdelek mora biti brez kala. 

 

Po potrebi bo naročnik naročal tudi rezane salame, cena rezanih salam mora biti 

enaka ceni v kosu. Salama mora biti narezana na isti dan, kot je dostava naročniku. 

Okus izdelkov mora biti prilagojen starosti stanovalcev (manj slani, manj mastni in 

manj začinjeni).  

Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti stanovalcev (manj slani, manj 

mastni in začinjeni, brez ojačevalcev okusa).  

 

4. SKLOP – PERUTNINA IN IZDELKI IZ PERUTNINSKEGA MESA 

Sveže meso mora ustrezati vsem z zakonom predpisanim pravilnikom o kakovosti, 

mikrobiološki neoporečnosti, količinah pesticidov in drugih snovi, hormonov, 

antibiotikov in mikrotoksinov, veljavnih v RS (EU). Poleg tega mora ustrezati vsem 

pravilnikom o veterinarski in sanitarni kontroli tako živali pred zakolom in po zakolu in 

vsem predpisom o veterinarskih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg, veljavnih v 

RS (EU). Sveže meso perutnine mora biti v prometu označeno v skladu z veljavnimi 

zakonodajnimi predpisi.  

 

Pri perutninskem mesu bo naročnik naročal le perutninsko meso razreda A in sicer v 

skupnem pakiranju. Na dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca, poreklo 

in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti nepoškodovani, čisti, brez 

tujega vonja, prosti vidnih krvnih madežev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih 

deformacij, dobro izoblikovani, mesnati, brez vidne maščobe. Naročnik bo naročal le 

sveže in ohlajeno perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamrznjeno ali 

odmrznjeno perutninsko meso bo naročnik zavrnil.  

Presno meso mora biti mikrobiološko neoporečno, med nakladanjem, transportom in 

razkladanjem zaščiteno s PVC folijo.  

Ne glede na vrsto mesa, naročnik zahteva očiščeno meso – 0 % odpadka. Transport 

ohlajenega svežega mesa perutnine se sme vršiti s prevoznimi sredstvi, ki so 

ustrezno higiensko vzdrževana in v katerih je zagotovljeno ohranjanje čimbolj 



 

konstantne temperature svežega mesa, ki v globini mišic ni višja od + 4°C. Sveže 

meso mora biti med transportom in razkladanjem zaščiteno s higiensko ustreznim 

materialom, ki ne prepušča vode in masti. Prevažati se sme samo v kovinskih in 

plastičnih posodah ali kartonskih škatlah.  

 

Vsebnost skupnih maščob barjenih in poltrajnih izdelkov ne sme presegati 15% in 

vsebnost veznega tkiva ne sme presegati 10%.  Ob dobavi barjenih in poltrajnih 

izdelkov iz perutnine ne sme preteči več kot polovica celotnega roka uporabe. 

 

V primeru reklamacije in zavrnitve mora ponudnik v roku od 1-3 ure zagotoviti 

neoporečno naročeno količino. Ponudnik perutninskih izdelkov mora zagotoviti tudi 

individualno pakiranje in rezanje, salam, šunk in ostalih izdelkov. Individualno 

pakiranje se naroča v skladu s potrebami naročnika.  

Dobavitelj mora naročniku na njegovo zahtevo predložiti dokumentacijo o deklarirani 

kakovosti posameznih izdelkov (proizvajalno specifikacijo izdelkov in hranilne 

vrednosti izdelkov), ki bodo služile za izračune celodnevnih jedilnikov. Ponudnik naj 

zagotovi dobavo iste vrste izdelka na isti dan z istim najkrajšim rokom uporabe. 

Naročnik lahko zahteva vzorce izdelkov iz sklopa in natančno deklaracijo izdelka 

glede sestave. V primeru, da bo obstajal sum na mikrobiološko oporečnost ali 

kemijsko neustreznost izdelka, bo ponudnik dolžan dostaviti rezultate mikrobioloških 

oz. kemijskih analiz. Upoštevali se bodo rezultati analiz pooblaščenih laboratorijev za 

kemijsko in mikrobiološko analizo živil (regijski Nacionalni laboratorij za zdravje, 

okolje in hrano, NLZOH in Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ). 

 

5. SKLOP - MLEKO - IZBRANA KAKOVOST 

Zahteve in kriteriji glede dobave mleka so opredeljeni na naslednji povezavi:  

 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbra

na_kakovost/izbrana_kakovost_MLEKO_.pdf 

 

Embalažne enote box max. 10/1 in TR 1/1 morajo biti zložene v primernih, higiensko 

neoporečnih embalažnih nosilkah. 

 

6. SKLOP - MLEČNI IZDELKI  

Tehnične zahteve: 

Mlečni izdelki morajo priti do naročnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena 

vozila). 

Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odločbo VURS. 

Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C, ribani siri pri temperaturi od 

+8°C.   Način pakiranja mora biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika, 

navedenimi pri opisu posameznega živila v obrazcu »Predračun« in vsemi veljavnimi 

predpisi. 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/izbrana_kakovost_MLEKO_.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/izbrana_kakovost_MLEKO_.pdf


 

Embalaža mora biti za vsako živilo v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. 

Pri označevanju mlečnih izdelkov morajo biti upoštevani splošni predpisi, ki urejajo 

označevanje živil in predpisi, ki urejajo posamezne vrste živil. Pri označevanju 

mlečnih izdelkov s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami pa je treba upoštevati tudi 

Uredbo (ES) št. 1924/2006 in Uredbo (EU) št. 432/2012 o seznamu o dovoljenih 

zdravstvenih trditvah za živila.  

Mlečni izdelki morajo biti označeni tudi skladno z Uredbo (EU) št. 1169/2011. 

Na zahtevo naročnika mora biti omogočeno rezanje in individualno pakiranje raznih 

vrst sirov. 

 

Odpiranje porcijskih pakiranj izdelkov (maslo) mora biti prilagojeno starostnikom. 

 

Kakovostne zahteve: 

Mlečni izdelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. 

Mlečni izdelki morajo biti I. kvalitete oz. prve vrste. 

 

Kisla in sladka smetana morata biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami 

naročnika. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C. 

Maslo mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika. Mora biti 

brez 

konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C 

Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez 

konzervansov in umetnih sladil, po potrebi različnih okusov in z dodatkom sadja ali 

sadnega 

pripravka. Hramba in prevoz pri temperaturi do +2°C do +6°C. 

Siri ribani morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, 

brez 

konzervansov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C. 

Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, brez 

konzervansov in aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi od +2°C do +6°C. 

Mlečne pijače morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami 

naročnika, brez 

konzervansov in umetnih sladil, dodatkom kakava oz. čokolade. Hramba in prevoz pri 

temperaturi od +2°C do +6°C. 

 

7.SKLOP - SLADOLEDI 

Sladoled mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika, z 

raznimi dodatki in okusi, brez konzervansov in umetnih sladil. Hramba in prevoz pri 

temperaturi -18°C. 

 

 

 



 

8. SKLOP – KRUH 

22. SKLOP - PEKOVSKI IZDELKI IN SLAŠČICE 

Vsi izdelki morajo biti dnevno sveži, dovolj pečeni, ne smejo vsebovati zdravju 

škodljivih snovi (toksinov, patogenih mikroorganizmov,..), organoleptične lastnosti 

morajo ustrezati predpisanim normativom, zlasti pa ne smejo prekoračiti z 

zakonskimi predpisi določene količine aditivov, barvil in ostalih kemičnih substanc.  

Naročnik zahteva od dobavitelja stroge higienske normative v celotnem procesu 

proizvodnje in distribucije v skladu s predpisi oziroma HACCP sistemom. Kruh mora 

biti zaščiten v ustrezni embalaži (PVC, kartonska,..), ki onemogoča kakršnekoli 

drobljenje, lomljenje ali stik z zdravju škodljivimi snovmi. Naročnik zahteva 

kakovostno dostavo. Kruh ne sme biti zmečkan, biti mora v čisti embalaži in primerno 

zaščiteni, da med transportom ne bi prišlo do okužbe ali poškodovanja izdelkov.  

Skladno s svojimi potrebami, bo naročnik zahteval ustrezen razrez kruha (rezine 

debeline 1,5 cm, pakirane v prozorno folijo). Cene tako obdelanih živil mora biti 

enaka cenam v kosu. 

 

Ponudnik mora, v primeru, da bo izbran, dostavljati živila pod navedenimi sklopi v 

količinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval naročnik. V nasprotnem 

primeru bo neupoštevanje naročila naročnika kršitev pogodbe. Ponudniki morajo pri 

pripravi ponudbe upoštevati gramature določenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v 

skladu z normativi in standardi, ki veljajo za naročnika in jih naročnik tudi zahteva. 

 

9. SKLOP – SADJE, ZELENJAVA IN STROČNICE 

Sveže sadje in zelenjava morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom o kakovosti in 

neoporečnosti blaga. Ponudnik naj pri izdelavi ponudbe upošteva, da se v 

posameznih letnih časih največ uporablja sezonsko sadje in zelenjava.  

Vsako dostavo mora spremljati ustrezen dokument iz katerega so razvidne vse 

lastnosti izdobavljenega blaga in poreklo. Embalaža je last dobavitelja, ki mora zanjo 

poskrbeti in sproti odvažati. Naročnik pokriva samo stroške odpadka, ki so posledica 

lupljenja, odstranitve koreninskega dela ter minimalni odstotek kala skladno s 

Pravilnikom o kakovosti sadnih, zelenjavnih in gobjih izdelkov ter pektinskih 

preparatov. Prekomerni kalo, ki nastane zaradi neustreznega transporta, škodljivcev, 

bolezni ali drugih dejavnikov, krije dobavitelj.  

Vsi izdelki morajo biti primerne zrelosti, sveži, čvrsti, brez vidne zunanje vlage, brez 

tujega vonja, brez primesi prsti ali drugih primesi in I. kakovostnega razreda, 

posamezni kosi pa morajo odgovarjati porcijskemu normativu, prilagojenim prehrani 

starostnikom. Velikost, razvitost, oblika in barva posameznih sadežev oziroma vrtnin 

mora biti primerna sorti, iz katere izhaja.  

Transport svežega sadja se mora vršiti v za to namenjenih ustrezno higiensko 

vzdrževanih prevoznih sredstvih, ki morajo omogočati transport občutljivega svežega 

sadja pri konstantni za sadje najprimernejši temperaturi (do 12 °C).  



 

Dobavitelj mora blago dostaviti v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami tako, 

da zagotovi neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom.  

V primeru, da bo obstajal sum na kemijsko neustreznost sadja (prevelika prisotnost 

gnojil, sredstev za zatiranje škodljivcev in škropiv), bomo vzorec poslali na analizo v 

pooblaščen laboratorij, stroške analize pa bo nosil ponudnik oz. pridelovalec.  

 

Ponudnik mora pri izdelavi ponudbe upoštevati, da se v posameznih letnih 

časih največ uporabljata sezonsko sadje in zelenjava.  

Sadje, kot so npr. jabolka, hruške, breskve, nektarine ipd. mora biti mehko in 

primerno za prehrano starostnikov. 

 

Zahteve za nekatere posamezne izdelke:  

 

JABOLKA IN HRUŠKE  

Naročnik bo naročal jabolka in hruške po zaporedju zorenja posameznih sort v RS. 

Naročnik zahteva od ponudnikov jabolka ali hruške navedenih sort ekstra kakovosti. 

V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra kakovosti presega 

težo 120 g, naročnik zahteva jabolka I. kvalitete. Jabolka in hruške morajo biti sveža, 

primerne zrelosti, nepoškodovana in zahtevanega kalibra.  

Sadeži jabolk in hrušk morajo izpolnjevati naslednje zahteve:  

• da so pravilno zreli in brez dozorevanja pripravljeni za konzumiranje. Pravilno 

zrela jabolka in hruške so karakteristične barve, prijetnega vonja in okusa.  

• da so sveži  

• niso izsušeni oz. uveli, meso mora biti čvrsto in sočno (ne kašasto)  

• niso umazani ali mokri (brez zunanje vlage)  

• niso mehanično poškodovani in nagniti.  

 

Pakiranje: jabolka in hruške se lahko pakira v letvaricah oz. kartonskih platojih, tako 

da so ustrezno zaščiteni pred zunanjimi vplivi. Na vsaki embalažni enoti mora biti 

deklaracija, ki vsebuje:  

• ime in sedež pridelovalca oz. ponudnika  

• kakovostni razred jabolk in hrušk  

• sorto jabolk ali hrušk  

• kaliber jabolk ali hrušk  

 

V vsaki embalažni enoti mora biti sadje izenačeno po sorti, obliki, zrelosti, barvi in 

velikosti.  

 

OSTALO SVEŽE IN SUHO SADJE  

Sadje mora biti sveže, primerne zrelosti, nepoškodovano in zahtevanega kalibra ter 

brez dozorevanja pripravljeno za konzumiranje. Naročnik zahteva porcijsko sadje, 

tako da teža posameznega sadeža ne prekorači normativa za prehrano starostnikov 



 

oz. 100-120 g, za banane pa 150 g. Naročnik zahteva sadje ekstra kakovosti 

(breskve, češnje, marelice, slive, jagode, limone, grozdje…). V primeru, da kaliber 

sadja posamezne vrste ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber, naročnik zahteva 

sadje I. kvalitete.  

Sezonsko sadje (jagode, češnje, breskve, marelice, nektarine, grozdje, slive, višnje, 

borovnice, maline, kaki …) naroča naročnik le v sezoni oz. v času zorenja tega sadja 

v RS.  

Pakiranje: banane morajo biti pakirane v kartonski embalaži, tako da so zaščitene 

pred zunanjimi vplivi. V vsaki embalažni enoti morajo biti banane istega porekla, 

sorte in kakovosti, na vsaki pa mora biti deklaracija, ki vsebuje:  

• vrsta sadja  

• ime in naslov uvoznika oz. pridelovalca  

• kakovostni razred, velikost (izražena z najmanjšo dolžino)  

• sorta ali komercialni tip  

• državo, iz katere so banane uvožene (država porekla)  

• datum pakiranja  

 

LIMONE  

Premer sadeža mora biti najmanj 45 mm.  

Sadeži morajo imeti značilno barvo na najmanj 4/5, prijeten okus in vonj, ter biti 

primerni za potrošnjo brez dozorevanja. Sadeži ne smejo biti izsušeni (vsebovati 

morajo najmanj 25 % soka glede na skupno težo ploda) ali nagniti.  

 

ZELENA SOLATA – glavnata vseh vrst, radič  

Glavice morajo biti čvrste, nežne, suhe, listi karakteristične barve, čvrsti, neuveli in 

neizsušeni, brez poškodb zaradi mikroorganizmov, poškodb zaradi zmrzali, brez 

primesi zemlje oz. sredstev, ki so škodljivi zdravju. Velikost glavic mora biti primerna 

sorti solate.  

Pakiranje: glavice se lahko transportirajo v leseni ali kartonski embalaži (letvarice), 

kartonski ali plastični platoji), zložene druga poleg druge v eni vrsti, glavice morajo 

biti obrnjene navzdol. Na embalaži mora biti obvezno prilepljena deklaracija, ki 

vsebuje:  

• vrsta solate  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

ZELJE, KITAJSKO ZELJE…  

Glavice zelja, kit. zelja morajo biti sveže (čvrste, neuvele in neizsušene), 

nepoškodovane (mehanske poškodbe, zmrzal) in zrele (normalno razvite, oblika, 

velikost in barva pa značilni za sorto). Vse glavice morajo biti enako velike, koren pa 

odrezan do začetka glavice. Odstranjeni morajo biti vsi slabi (rumeni, uveli oz. 

nalomljeni) in nagniti listi, glavice pa suhe.  



 

Pakiranje: glavice zelja, kit. zelja se lahko pakira v letvaricah ali v mrežastih 

plastičnih vrečah, tako da so obrnjene proti dnu embalaže in da je v vsaki embalažni 

enoti ista velikost glavic in sorta. Na embalaži mora biti nalepljena deklaracija, ki 

vsebuje:  

• vrsto zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

CVETAČA  

Glavice morajo biti čvrste, zbite, cele, bele ali rumenkasto bele barve, izenačene po 

obliki in velikosti, zaščitene z zelenimi listi. Razmerje med cvetom in zelenimi listi je 

75:25 (75 % teže mora biti cvet, 25 % teže pa zeleni del). Koren glavice mora biti 

odrezan do osnove ovojnega lista.  

 

• Pakiranje: cvetača je lahko pakirana v plitvih letvaricah in kartonskih ali 

plastičnih platojih. V vsaki embalažni enoti mora biti cvetača iste sorte in 

porekla, kakovosti in velikosti. Vsaka embalažna enota mora imeti deklaracijo, 

ki vsebuje:  

• vrsto zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

BUČKE  

Dolžina mora biti največ do 200 mm, premer pa od 40 do 50 mm. Bučke morajo biti 

pravilno razvite, izenačene po obliki, velikosti in barvi, sočne, trde, neuvele in 

neizsušene.  

Pakiranje: buče lahko pakiramo v letvaricah in plastičnih mrežastih vrečah, vendar na 

način, da so zaščitene pred zunanjimi vplivi V vsaki embalažni enoti morajo biti 

bučke istega porekla, sorte in kakovosti. Vsaka embalažna enota mora biti 

opremljena z deklaracijo, ki vsebuje:  

• vrsta zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

PARADIŽNIK  

Premer paradižnika mora biti od 40 do 50 mm. Imeti mora lastnosti, značilne za 

posamezno sorto.  

Biti mora pravilne oblike, normalno razvit, brez zelenih delov ploda, brez mehaničnih 

poškodb in drugih nepravilnosti.  



 

Pakiranje: kalibriran paradižnik se pakira v plitve letvarice oz. kartonske platoje. V eni 

embalažni enoti mora biti paradižnik iste sorte, porekla, kakovosti in kalibra. Na vsaki 

embalažni enoti mora biti deklaracija, ki vsebuje:  

• vrsta zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, kaliber, datum pakiranja  

 

 

PAPRIKA  

Velikost paprike določamo glede na jedilnik. Paprika mora imeti lastnosti značilne za 

posamezno sorto. Biti mora pravilne oblike, normalno razvita, nepekoča, brez 

mehaničnih poškodb itd.  

Pakiranje: kalibrirana paprika se pakira v plitve letvarice ali drugo primerno 

embalažo. V eni embalaži mora biti paprika iste sorte, porekla, kakovosti in kalibra. 

Na vsaki embalažni enoti mora biti deklaracija, ki vsebuje:  

• vrsta zelenjave,  

• ime in naslov ponudnika, proizvajalca,  

• kakovost in sorto, kaliber, datum pakiranja  

 

PETERŠILJ, ZELENA  

List: zeleni listi morajo biti močni, veliki, brez primesi zemlje, neuveli in suhi.  

Koren: premer korena mora biti od 25 do 35 mm, dolžina pa od 100 do 150 mm. Biti 

mora čvrst, sočen, neizsušen in ne uvel, brez primesi zemlje, ne sme biti 

poškodovan.  

 

Pakiranje: zelene liste pakiramo v plastične platoje, korenine pa v letvarice oz. 

plastične mrežaste vreče. V vsaki embalažni enoti mora biti korenje istega porekla, 

sorte in kakovosti. Vsaka embalažna enota mora biti opremljena z deklaracijo, ki 

vsebuje:  

• vrsta zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

KORENJE  

Dolžina korenja mora biti od 100 do 140 mm, debelina najširšega dela pa od 30 do 

40 mm. Biti mora gladek, pravilne oblike, brez primesi zemlje, barve in oblike pa 



 

karakteristične za sorto. Koren mora biti sočen, čvrst, neizsušen in neuvel. Na vrhu 

ima lahko do 1,5 cm dolgo zeleno ali rožnato kapico. Korenje mora biti tipa Nantes, ki 

je primeren za gospodinjsko uporabo.  

Pakiranje: korenje pakiramo v letvarice oz. mrežaste plastične vreče. V vsaki 

embalažni enoti mora biti korenje istega porekla, sorte in kakovosti. Vsaka 

embalažna enota mora biti opremljena z deklaracijo, ki vsebuje:  

• vrsta zelenjave  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

ČEBULA  

Premer mora biti od 70 do 90 mm. Glavice morajo biti čvrste in cele, brez znakov 

kaljenja, enake po obliki, velikosti in barvi, s suho in tanko ovojno lupinico, s tankim 

vratom. Glavice čebule morajo biti povsem brez zelenega solaninskega obarvanja.  

Pakiranje: čebulo pakiramo v letvarice oz. mrežaste vreče. V vsaki embalažni enoti 

mora biti isto poreklo, sorta, kakovost in kaliber čebule. Vsaka embalažna enota 

mora biti opremljena z deklaracijo, ki vsebuje:  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

ČESEN  

Premer glavice mora biti najmanj 30 mm. Imeti mora zrele, cele in čvrste stroke, brez 

znakov kaljenja. Glavice morajo biti enake po obliki, velikosti in barvi, s suho in tanko 

ovojno lupinico, s tankim vratom.  

Pakiranje: česen pakiramo v letvarice oz. mrežaste vreče. V vsaki embalažni enoti 

mora biti isto poreklo, sorta, kakovost česna. Vsaka embalažna enota mora biti 

opremljena z deklaracijo, ki vsebuje:  

• ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• kakovost in sorto, datum pakiranja  

 

KISLA REPA IN ZELJE  

Za kisanje je potrebno odbrati le najboljše plodove repe in zelja. Rezanci zelja morajo 

biti debeli od 2 do 3 mm, repe pa od 5 do 6 mm.  

Kisla repa in zelje morata izpolnjevati naslednje pogoje:  

• vonj in okus morata biti značilna za kislo repo oz. zelje  

• ne smeta biti kašasta, sluzasta, mehka ali preslana  



 

• kisanje izdelka mora biti po naravni poti brez dodajanja kisline  

 

Pakiranje: zelje in repa sta lahko pakirana v plastična vedra s pokrovom. Vsaka 

embalažna enota mora imeti nalepljeno deklaracijo, ki mora vsebovati:  

• vrsto izdelka, ime in naslov ponudnika oz. pridelovalca  

• sorto in kvaliteto, datum pakiranja oz. rok uporabnosti  

 

STROČJI FIŽOL  

Sveži se naroči po sezonskih jedilnikih. Imeti mora lastnosti, značilne za posamezno 

sorto. Stroki morajo biti mehki, normalno razviti, sočni, brez mehaničnih in drugih 

poškodb. Stroki ne smejo biti pretrdi – stari, nitkasti.  

 

Pakiranje: v primerno, higiensko neoporečno embalažo. Na vsaki embalažni enoti 

mora biti deklaracija, ki vsebuje:  

• vrsta živila, ime in naslov ponudnika, proizvajalca, kakovost  

 

10. SKLOP - ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA 

Izdelki ne smejo vsebovati zdravju škodljivih substanc (toksinov, patogenih 

mikroorganizmov,..), zlasti pa ne smejo prekoračiti z zakonskimi predpisi določene 

količine aditivov, barvil in ostalih kemičnih substanc, organoleptične lastnosti morajo 

ustrezati predpisanim normativom.  

Dobavitelj je dolžan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, 

tako da se hladilna veriga ne prekine.  

Transport globoko zamrznjenih pekarskih izdelkov mora omogočati ohranjanje 

konstantne temperature Naročnik zamrznjenih živil na –18 °C ali nižje.  

zahteva od dobavitelja stroge higienske normative v celotnem procesu proizvodnje, 

skladiščenja in distribucije v skladu s predpisi in HACCP sistemom.  

Velikost posameznega kosa (cmoki, svaljki,..) mora omogočiti oblikovanje porcije za 

starejše. Naročnik ni dolžan sprejeti transportnega pakiranja in po potrebi lahko 

naroča tudi po posameznih komadih. 

 

11. SKLOP - ZAMRZNJENA ZELENJAVA, RIBE 

Blago in izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti, 

mikrobiološki neoporečnosti in količinah toksičnih snovi. Zamrznjeni izdelki morajo 

biti pakirani v kartonski embalaži, znotraj obloženi s čistim materialom, ki ne 

prepušča vode. Posamezni bloki zamrznjenega izdelka morajo zaradi lažjega 

ločevanja biti zaščiteni z nepropustnim materialom. Uvožen izdelek v izvirnem 

pakiranju mora na embalaži imeti deklaracijo v slovenskem jeziku, ki mora vsebovati 

vse zakonsko določene parametre. Ponudnik mora na spremni dokumentaciji 

(dobavnici) za ribe označiti poreklo oziroma izvor rib. Ponudnik mora zagotoviti 



 

pravilno označevanje rib v skladu z Zakonom o standardizaciji in drugimi predpisi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji in EU( označen mora biti datum zamrznitve in rok 

uporabe ter oznaka zdravstvene ustreznosti). 

Na zahtevo naročnika mora ponudnik predložiti potrdilo veterinarskega zavoda o 

zdravstvenem stanju pošiljke. Odmrznjene in ponovno zamrznjene ali slabo 

zamrznjene ribe bo naročnik odklonil. Ponujene ribe in vodni organizmi morajo biti 

očiščeni in I. kakovostnega razreda. 

Fileji mora biti brez kože in brez kosti, njihova teža mora biti od 180 do 200g. Po 

odtajanju se fileji ne smejo sprijemati. Plasti filejev morajo biti med sabo ločene s 

folijo. Pri termični obdelavi fileji ne smejo razpadati. Ribe morajo biti zamrznjene po 

plasteh, s tem da je ena plast en sloj rib (ne pa kocka). Dobavitelj mora zagotoviti 

dobavo izdelka, pri katerem na dan dobave ni pretekla več kot polovica celotnega 

roka uporabe. Izdelki morajo biti embalirani in označeni v skladu z veljavno 

zakonodajo. Temperatura zamrznjenih rib oz. izdelkov mora biti stabilna in med 

transportom v celotnem izdelku vzdrževana vsaj na –18°C. Dobavitelj mora blago 

dostaviti v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami in tako zagotoviti 

neprekinjeno hladilno verigo v skladu s HACCP sistemom. 

 

13. SKLOP – JAJCA 

Jajca morajo ustrezati vsem veljavnim predpisom v RS in EU o kakovosti in 

neoporečnosti. Nadzor nad proizvodnjo jajc mora nadzirati ustrezen republiški zavod, 

dobavitelj pa mora zagotavljati ustrezen transport, s katerim bo zagotovljena 

konstantna temperatura izdelka do max. 10 stopinj. Ponudnik jajc mora na vsakih 6 

mesecev naročniku posredovati potrdilo o zdravstveni ustreznosti živil (laboratorijske 

izvide in veterinarsko spričevalo). Ponudnik mora imeti tudi vpeljan sistem dela po 

HACCP za proizvodnjo in promet z živili in tekoče voditi vso potrebno dokumentacijo. 

Proizvajalec/ponudnik mora predložiti potrdilo za rejo kokoši nesnic.  

Naročnik zahteva jajca »A« razreda, glede na maso razvrščena v razred M (od 53 do 

63 g ). Biti morajo popolnoma sveža, brez priokusa krmila. Pakirana morajo biti na 

platoje in v zbirno kartonsko embalažo, cela pošiljka mora biti označena z istim 

rokom uporabe oz. datuma pakiranja in enake razvrstitve v razrede glede na 

kakovost in maso. Jajca morajo biti brez prisotnosti organskega onesnaženja 

(fekalije, kri..). Ne smejo biti natrta in morajo biti brez razpok v lupini in membranah. 

Ponudnik mora zagotoviti dostavo jajc, ki niso starejša od 3 dni. Jajca morajo biti 

žigosana z registrsko številko proizvajalca, označbo o načinu reje in države porekla. 

 

 

14. SKLOP – OSTALO PREHRAMBENO BLAGO 

Odpiranje porcijskih pakiranj izdelkov (margarina, med) mora biti prilagojeno 

starostnikom. 

 



 

Vsi izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti, mikrobiološki 

neoporečnosti in količinah toksičnih snovi.  

Pločevinke ne smejo biti udarjene ali kako drugače poškodovane ali rjaste.  

Ponudnik mora v svoji ponudbi ponuditi artikle:  

• ki ne vsebujejo umetnih barvil, arom  

• ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov  

• s čim manjšo količino aditivov  

• s čim manjšo količino soli, manj dodanega sladkorja  

• ki so brez gensko spremenjenih organizmov (soja, koruza, krompir, ogrščica) 

in na zahtevo naročnika posredujejo tudi certifikat, da njihove surovine, izdelki 

in derivati niso gensko spremenjeni..  

• živila pridelana v lokalnem okolju  

• naročnik zahteva deklaracijo živil z izpisanimi alergeni ob vsaki dobavi  

• ki nosijo znak za posebno kakovost (Varovano živilo – varuje zdravje, Biodar, 

integrirani, ekološki, bio, Demeter, …)  

• ki so ekološko pridelana  

• sezonsko pridelana živila na integriran način, sezonsko pridelana živila na 

ekološki način, ter živila, ki so pridelana po nacionalnih predpisih o kakovosti 

živil  

• Piškoti, keksi, namazi, predpripravljeni izdelki ipd. morajo imeti vsebnost 

transmaščob v živilu pod določeno mejo.  

 

17. SKLOP – ŽITA, MLEVSKI IZDELKI IN TESTENINE 

Vsi izdelki morajo ustrezati vsem predpisanim pravilnikom o kakovosti, mikrobiološki 

neoporečnosti in količinah toksičnih snovi. Organoleptične lastnosti morajo ustrezati 

predpisanim normativom, dobavitelj pa mora zagotoviti stroge higienske normative v 

procesu proizvodnje, skladiščenja in distribucije v skladu s predpisi in HACCP 

sistemom.  

 

Moke morajo glede kakovosti, zdravstvene ustreznosti, označevanja ustrezati vsem 

veljavnim zakonodajnim določbam veljavnim v RS (EU). Moka mora biti iz 

prvorazrednih surovin.  

 

Testenine morajo biti valjane iz durum moke in se po 1,5 ure po tem, ko so skuhane 

in stojijo pri temperaturi 75- 85 stopinj C, ne smejo razkuhati. Testenine morajo biti 



 

pakirana v embalažo primerna za živila. Pakiranje mora biti v originalni enoti, izdelek 

mora biti zaščiten pred zunanjimi vplivi. Živilo v kartonasti transportni embalaži mora 

biti dodatno zaščiteno z ovojnim materialom.  

 

 

18. SKLOP - EKO SADJE 

19. SKLOP - EKO MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 

20. SKLOP - EKO ŽIVILA 

25. SKLOP - EKO ZELENJAVA 

26. SKLOP - EKO SOKOVI 

27. SKLOP - EKO KROMPIR 

 

Tehnične zahteve: 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi 

predpisi in zahtevami naročnika. 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki so tisti proizvodi, za katere je bil izdan 

certifikat, da so bili pridelani oz. predelani v skladu s predpisi, ki urejajo 

ekološko pridelavo in predelavo. 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki, ki se tržijo v Sloveniji, se morajo označiti z 

enotno označbo ››ekološki‹‹ in to le potem, ko je bil kmetijski pridelek oziroma 

živilo pridelano oz. predelano v skladu s Pravilnikom o ekološki pridelavi in 

predelavi kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, 8/2014), Uredbo 

834/2007/ES in Uredbo 889/2008/ES. Poleg označbe ››ekološki‹‹ se lahko 

uporabljajo tudi okrajšave kot sta „bio” in „eko”.  

• Pri označevanju ekoloških živil in kmetijskih pridelkov je obvezna tudi uporaba 

evropskega logotipa. 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki so lahko označeni še dodatno z 

nacionalnim zaščitnim znakom v skladu s predpisom o zaščitnem znaku za 

označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil. Poleg te uradne označbe, 

zaščitnega znaka in evropskega logotipa so lahko ekološka živila in kmetijski 

pridelki označeni tudi z dodatnimi blagovnimi znamkami, kot na primer: Biodar, 

Demeter itd. Če se nek proizvod označuje kot »ekološki«, mora biti za tak 

proizvod izdan certifikat. Certifikat izda organizacija za kontrolo in certificiranje 

ekološke pridelave, ki je pooblaščena, da opravlja kontrolo ekološke pridelave 

in predelave oziroma ekoloških proizvodov. V Sloveniji so s strani Ministrstva 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pooblaščene tri organizacije za kontrolo 

in certificiranje in sicer: Bureau Veritas d.o.o., Inštitut za kontrolo in certifikacijo 

Univerze v Mariboru za tehnično preizkušanje in analiziranje in Inštitut za 

kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu (KON-CERT). 



 

 

• Uradni zaščitni znak 

 

  
 

Kmetijski pridelek lahko nosi oznako ekološki, če: 

• je bil pridelan brez uporabe gensko spremenjenih organizmov; 

• ni bil podvržen ionizirajočemu sevanju; 

• je bil pridelan brez uporabe sintetičnih snovi za pospeševanje ali zaviranje 

rasti rastlin oziroma živali (npr. rastni regulatorji, hormoni). 

 

 

• Uradni znak EU 

 
 

Živilo lahko nosi oznako ekološki, če: 

• je bilo pridelano brez uporabe gensko spremenjenih organizmov; 

• živilo oziroma njegove sestavine niso bile podvržene ionizirajočemu sevanju; 

• živilo vsebuje najmanj 95% sestavin kmetijskega izvora iz ekoloških kmetijskih 

pridelkov oziroma živil in le tiste preostale surovine in pomožna tehnološka 

sredstva (5%), ki so dovoljena v skladu s predpisi o ekološki pridelavi in 

predelavi (dovoljena je uporaba okrog 45 aditivov, kar je približno 10% vseh , 

ki so dovoljeni pri konvencionalni predelavi); sol in dodana voda niso zajeti v 

tem izračunu 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki morajo biti deklarirani v skladu s predpisi o 

ekološki  pridelavi in predelavi in v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje 

predpakiranih živil. Ustrezna deklaracijska nalepka mora biti nalepljena na 

vsaki embalažni enoti. 



 

• Dostava ekoloških živil in kmetijskih pridelkov je dovoljena le v embalaži ali v 

zabojnikih, ki so zaprti tako, da njihove vsebine ni mogoče zamenjati. 

• Vsa živila morajo biti embalirana in označena v skladu z veljavnimi predpisi s 

področja kontrolirane ekološke pridelave. 

• Prevoz mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in opravljen na način, da 

je živilo zaščiteno pred zunanjimi vplivi. 

• Način pakiranja mora biti za vsako ekološko živilo ali kmetijski pridelek v 

skladu z zahtevami 

• naročnika, navedenimi pri opisu posameznega živila v obrazcu »Predračun« in 

vsemi veljavnimi predpisi. 

• Embalaža mora biti za vsako ekološko živilo ali kmetijski pridelek v skladu z 

vsemi veljavnimi predpisi. 

• Ekološko živilo ali kmetijski pridelek mora biti označen v skladu s pravilnikom o 

splošnem označevanju predpakiranih živil oziroma v skladu s pravilnikom o 

splošnem označevanju živil, ki niso predpakirana. 

• Pri označevanju ekoloških živil in kmetijskih pridelkov pa morajo biti 

upoštevani tudi drugi 

• predpisi, zlasti tisti, ki urejajo zdravstveno ustreznost živil in kakovost 

ekoloških živil in kmetijskih pridelkov, pridelanih na ekološki način. 

• Ekološko živilo ali kmetijski pridelek mora biti označen tudi skladno z Uredbo 

(EU) št. 1169/2011. 

 

Kakovostne zahteve: 

• Ekološka živila in kmetijski pridelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi 

predpisi glede zdravstvene ustreznosti živil ter kakovosti ekoloških živil in 

zahtevami naročnika. 

• Sistem ekološkega kmetovanja ne pomeni samo tehnologije, ki deluje na 

podlagi naravnih znamenitosti, temveč tudi stalno dosledno kontrolo pridelave 

in predelave teh pridelkov oz. 

• živil, kar daje potrošnikom zagotovilo, da proizvodi ustrezajo višjim 

standardom kakovosti. 

• Pri predelavi ni dovoljeno uporabljati snovi in tehnik, ki bi povrnile lastnosti, 

izgubljene med predelavo in skladiščenjem ekološke hrane, popravile 



 

posledice zaradi malomarnosti pri predelavi teh proizvodov ali bi lahko bile 

zavajajoče glede prave narave izdelka. 

• Pri proizvodnji ekoloških izdelkov se lahko glede na tehnološko upravičenost 

uporabljajo aditivi v skladu s predpisom, ki ureja aditive za ekološka živila. 

• Kakovostne zahteve za Ekološko mleko in ekološke mlečne izdelke so enake 

kot za mleko mlečne izdelke. 

• Kakovostne zahteve za Ekološki kruh in pekovsko pecivo so enake kot za kruh 

in pekovsko pecivo. 

• Kakovostne zahteve za Ekološki keksi so enake kot za kekse. 

• Kakovostne zahteve za Ekološko sveže sadje so enake kot za sveže sadje, 

brez razvrščanja v kakovostne razrede. 

• Kakovostne zahteve za Ekološko svežo zelenjavo so enake kot za svežo 

zelenjavo, brez razvrščanja v kakovostne razrede. 

 

Posamezno živilo mora v celoti ustrezati opisu iz obrazca »Predračun«, kar ponudnik  

dokazuje s priloženo specifikacijo, tehnološkim listom oziroma lastno izjavo z 

navedbo specifikacije. 

 

Specifične zahteve: 

Dobavitelj mora v svoji ponudbi predložiti kopijo certifikata o kontrolirani ekološki 

pridelavi za vsako posamezno ekološko živilo ali kmetijski pridelek oziroma za 

skupino ali podskupino in tudi morebitno dokumentacijo o pridobitvi dodatne 

blagovne znamke. 

a) V primeru, da je dobavitelj istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, je 

pogoj: 

• certifikat za ekološka živila, ki glasi na proizvajalca, 

b) V primeru, da je dobavitelj distributer oziroma trgovec pa sta pogoja: 

• certifikat za ekološka živila, ki glasi na proizvajalca in 

• certifikat za distribucijo ekoloških živil, ki glasi na dobavitelja. 

 

23. SKLOP - GOVEJE MESO IN TELETINA - IZBRANA KAKOVOST IN 

24.SKLOP - PERUTNINA - IZBRANA KAKOVOST 

 

Zahteve in kriteriji glede dobave govejega mesa, teletine in perutnine so opredeljeni 

na naslednji povezavi: 



 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbra

na_kakovost/IK_meso_spec_final_6_9_18.pdf 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da vso blago po predračunu naroča po komadih 

in ni dolžan prevzeti transportnega pakiranja. 

 

REKLAMACIJE:  

Od dobaviteljev bo naročnik zahteval možnost reklamacije, takoj po prevzemu blaga, 

v primeru, da le-to ne bi ustrezalo kriterijem o kakovosti živil, pakiranja in njihovega 

prevoza. V primeru, da bi naročnik že po prevzemu blaga ugotovil, da le-to ni 

istovetno z naročenim ali da ne ustreza zahtevani kvaliteti bo uveljavljal reklamacijo v 

skladu z določili iz pogodbe. Če dobavitelj ne bo upošteval upravičenih reklamacij s 

strani naročnika, si naročnik pridržuje odstopiti od pogodbe in unovčiti zavarovanje 

oz. menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

V primeru kakršnegakoli dvoma o kvaliteti ponudbenega blaga, bo naročnik od 

ponudnika zahteval predložitev vzorcev blaga z deklaracijami. Če kvaliteta ne bo 

ustrezala normativom in zahtevam naročnika, bo le-ta zahteval dobavo blago po 

opredeljeni in pogojevani kvaliteti v razpisni dokumentaciji ter ceni, ki je bila podana v 

ponudnikovi ponudbi. V nasprotnem si naročnik pridržuje pravico do prekinitve 

pogodbe ter unovčenja zavarovanja oz. menice za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

 

V primeru nepredvidenega izpada proizvodnje oziroma prodaje posameznih 

pogodbenih artiklov ali v primeru prenehanja proizvodnje pogodbenih artiklov je 

dobavitelj dolžan zagotoviti nemoteno oskrbo ali dobaviti drug primerljiv artikel iz 

lastnega proizvodnega ali prodajnega programa po pogodbeni ceni. O nastali 

spremembi v oskrbi je dobavitelj dolžan čimprej pisno obvestiti naročnika.  

 

V primeru nedobavljivosti blaga na datum dostave, mora dobavitelj zagotoviti dostavo 

naročenega blaga v roku 24 ur. Cena blaga mora ostati nespremenjena (kot je bila 

podana v ponudnikovi ponudbi), čeprav mora dobavitelj naročiti blago pri drugem 

dobavitelju. 

 

 

RAVNANJE S TRANSPORTNO EMBALAŽO:  

Dobavitelj (trgovec, distributer, embaler ) se je skladno z Uredbo o ravnanju z 

embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 

popr., 18/14, 57/15, 103/15 in 2/16-popr.) le to dolžan upoštevati. 

 

 

 

http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/IK_meso_spec_final_6_9_18.pdf
http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Izbrana_kakovost/IK_meso_spec_final_6_9_18.pdf


 

 

kraj: 

datum: 

 Pooblaščena oseba 

ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 II.9   SPISEK REFERENC PONUDNIKA  

 

 

Naročnik:  DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 

 

Ponudnik:  

  

   

SPISEK NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC PONUDNIKA V OBDOBJU 2019-2021 

 

 Investitor/naročnik, 

kontaktna oseba, 

telefonska številka 

Vrsta 

dobavljenega 

blaga 

Leto dobave Vrednost 

reference brez 

DDV v EUR 

1.  

 

 

 

    

2.  

 

 

 

   

3.  

 

 

 

   

4.  

 

 

 

   

5.  

 

 

 

   

6.  

 

 

 

    

7.  

 

 

 

   



 

II.9.a Potrdilo investitorja/naročnika 

 

 

 

 

POTRDILO INVESTITORJA/NAROČNIKA* 

 

Investitor/naročnik: 

 

 

Izvedba dobave: 

 

 

Potrjujemo, da smo z dobaviteljem: 

 

 

sklenili pogodbo za izvedbo/dobavo:  

v vrednosti EUR z DDV: 

 

 

Odgovorna oseba naročnika za nadaljnje 

informacije, kontakt (telefon, e-pošta): 

 

Zgoraj navedeni dobavitelj je pravočasno in kvalitetno izvedel dela po pogodbi. 

 

 

 

Datum:                                                                                              Podpis 

investitorja/naročnika: 

 

 

 

  

 

OPOMBA: Ta obrazec bo ponudnik predložil naknadno, po pozivu naročnika. 

V kolikor ponudnik priloži drugačen obrazec, mora le-ta vsebovati vse podatke, ki 

navedeni v tem potrdilo investitorja/naročnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisani _________________________________________________________ 

                                                               (ime in priimek odgovorne osebe) 

z nazivom     __________________ iz _____________________________________ 

                                 (funkcija)                                             (naziv in naslov podjetja) 

 

Podpisani _________________________________________________________ 

                                                               (ime in priimek odgovorne osebe) 

z nazivom     __________________ iz _____________________________________ 

                                 (funkcija)                                             (naziv in naslov podjetja) 

 

Podpisani _________________________________________________________ 

                                                               (ime in priimek odgovorne osebe) 

z nazivom     __________________ iz _____________________________________ 

                                 (funkcija)                                             (naziv in naslov podjetja) 

 

Podpisani _________________________________________________________ 

                                                               (ime in priimek odgovorne osebe) 

z nazivom     __________________ iz _____________________________________ 

                                 (funkcija)                                             (naziv in naslov podjetja) 

 

 

 

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s 

tem dokumentom pooblaščamo 

 

za vodilnega partnerja: 

 

___________________________________________________________________ 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 

 

in za podpis skupne ponudbe: 

gospo/gospoda __________________________ z nazivom ___________________, 

 

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo / dopolnitev / umik 

ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim 

II. 10 POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA 
IZVAJALCEV/PONUDNIKOV 
 



 

razpisom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo 

javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za sklenitev pogodbe: 

»Sukcesivna dobava konvencionalnih in eko živil«, ki je bil objavljen na Portalu javnih 

naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem 

sodelovanju določili, da pogodbo podpišemo vsi ponudniki, ki nastopamo v skupni 

ponudbi. 

 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, če bomo izbrani ponudniki na predmetnem 

javnem razpisu pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o 

našem poslovnem sodelovanju pri izvedbi tega javnega naročila, v primeru, da te 

pogodbe ali dogovora ne prilagamo že v ponudbi. 

 

Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini: 

 

➢ OBRAZEC ESPD* – priložiti v pisni obliki 

➢ Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov 

(obrazec II.5) 

 

 

 

Kraj in datum: _______________                                         ____________________ 

              pooblastitelj 

 

Kraj in datum: _______________                                         ____________________ 

              pooblastitelj 

 

Kraj in datum: _______________                                         ____________________ 

              pooblastitelj 

 

Kraj in datum: _______________                                         ____________________ 

              pooblastitelj 

 

 

navodilo: Ponudniki morajo izpolniti Obrazec II.10 v primeru oddaje skupne 

ponudbe.  

*ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) je orodje, ki 

vam olajša sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Gre za lastno izjavo o 

ustreznosti, finančnem položaju in sposobnosti družb, ki se kot predhodni dokaz 

uporablja v vseh postopkih oddaje javnega naročila. 

 

 



 

II.11   IZJAVA DOBAVITELJA  

 

 

Ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da: 

 

• Izvaja notranji nadzor skladno s HACCP načeli na podlagi izdelane analize 

poslovanja podjetja in študijo HACCP v vseh fazah proizvodnje in/oz. prometa 

živil. 

• Je v ponujenih artiklih v okviru šifre JR 1356 – živilih s asaraginom in sladkorji 

stopnja navedenih ogljikovih hidratov taka, da v procesu ne nastaja presežena 

vrednost akriamila oz. da v gotovem izdelku ni presežena vrednost akrilamida. 

Na poziv naročnika  ponudnik predloži ustrezno dokazilo: izjavo oz. 

specifikacijo za živila s asaraginom in sladkorji, ki bi se v procesu pretvorili v 

akrilamid. 

• Je v ponujenih artiklih v okviru šifre JR 1356 – živilih s transmaščobnimi 

kislinami (živilih, ki vsebujejo palmovo olje in margarine) stopnja 

transmaščobnih kislin pod določeno mejno vrednostjo. Na poziv naročnika 

ponudnik predloži ustrezno dokazilo: izjavo oz. specifikacijo za živila s 

transmaščobnimi kislinami (živila, ki vsebujejo palmovo olje in margarino). 

• Razpolaga z izvidi o opravljenih mirkrobioloških in kemijskih analizah in 

opravljenih analizah materialov. Na poziv naročnika bomo predložili kopijo 

ustreznega dokazila. 

• Da bo na poziv naročnika enkrat letno dostavili kopijo analiznega lista na 

zdravstveno ustreznost (prisotnost pesticidov) za naključno izbrano sadje ali 

zelenjavo. 

• Je ponudil artikle z veljavnim področnim pravilnikom. 

• Dobavitelj se zavezuje, da bo ob podpisu pogodbe dodal tudi: 

➢ izjavo o zdravstveni ustreznosti dostavljenih surovin/živil, oziroma 

izjavo o registriranem obratu na UVHVVR; 

➢ specifikacijo alergenov v živilih/surovinah; 

➢ izjavo o skladnosti materialov, ki so namenjeni za stik z živili. 

 

 

kraj: 

datum: 

 Pooblaščena oseba 

ponudnika: 

 



 

III. OSNUTEK POGODBE 

 

 

DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika, davčna številka 

……, ki ga zastopa ……, direktor, v nadaljevanju: naročnik 

 

in 

 

…………………………., davčna številka ……………………, ki ga/jo zastopa 

direktor/ica………………………., v nadaljevanju: dobavitelj 

 

 

sklepata naslednjo 

 

 

POGODBO O SUKCESIVNI DOBAVI KONVENCIONALNIH 

IN EKO ŽIVIL 

(VZOREC) 

 

 

I. SPLOŠNO 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik v skladu z Zakonom o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18 – v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel 

javno naročilo velike vrednosti za dobavo blaga: SUKCESIVNA DOBAVA 

KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil dne 

……………………….., pod številko objave …………..………. . 

 

 

II. PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je: 

 

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL (v končni obliki 

pogodbe se bo dopisala številka sklopa) 

 



 

(v nadaljevanju: blago), podrobneje opredeljen v ponudbi in ponudbenem 

predračunu, s katero se je dobavitelj javil na javno naročilo iz 1. člena te pogodbe.  

Ponudba (Obrazec II.1) in ponudbeni predračun (obrazec II.2) dobavitelja z dne 

_________ (v nadaljevanju: ponudba) so obvezna priloga in sestavni del te pogodbe. 

 

III. POGODBENA VREDNOST 

 

3. člen 

 

Pogodbena vrednost blaga za dobavo predmeta te pogodbe znaša : 

 

Za _____.sklop (_______________________________): 

• ________________________ EUR brez DDV,  

• skupaj ______________________ EUR z DDV.  

(v končni obliki pogodbe se bodo navedle vrednosti za vsak sklop posamezno) 

 

Dobavitelj in naročnik soglašata, da so količine iz predračuna orientacijske, zato 

naročnik ne prevzema odškodninske ali katerekoli druge odgovornosti zaradi 

nedoseganja podane količinet.  

Cene iz predračuna so fiksne in se v času trajanja te pogodbe ne bodo spremenile. 

 

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se 

spremeni davčna stopnja za blago iz ponudbe v času trajanja pogodbe, se lahko 

cene iz ponudbe korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe. 

 

Če dobavitelj na trgu prodaja enako blago po nižjih cenah, kot jih je ponudil v 

ponudbi, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. 

 

V ceno za plačilo so zajeti vsi stroški, in sicer stroški dobave, prevoza, davek na 

dodano vrednost ter vsi morebitni drugi stroški, kot tudi popusti in rabati. 

 

IV. NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA 

 

4. člen 

 

Dobavitelj bo naročniku dobavljal živila, ki so predmet te pogodbe, na podlagi 

njegovega naročila dnevno oziroma tedensko ter v roku in ob času, ki ga 

sporazumno dogovorita pogodbeni stranki. Dnevna dobava je od 6.00 do 7.00 ure 

zjutraj, tedenska pa od 6.00 do 12.00 ure dopoldne.  

 



 

Dobavitelj bo zagotovil dostavo tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih (velja za 3., 4., 

5., 6.,  8., 9., 23. in 24. sklop živil).  

 

Dobavitelj bo dobavljal naročena živila na naslov naročnika, v prostore kuhinje 

Doma. 

Naročila za dobavo živil bo naročnik posredoval dobavitelju po telefonu, telefaksu in 

elektronski pošti.  

 

Odgovorna oseba naročnika za posredovanje naročil je Marija Starič (tel.: 01/7570-

115 ali 031/372-441) in vodja kuhinje (tel.: 01/7570-105 ali 040/639-866). S strani 

dobavitelja je odgovorna oseba za sprejem naročila __________________, tel. 

____________________________.  

 

Če dobavitelj naročniku ne bo dobavil naročenih živil v dogovorjenem roku, mora 

dobavitelj zagotoviti dostavo naročenih živil v roku 24 ur. Cena živil mora ostati 

nespremenjena (kot jih je dobavitelj navedel v ponudbi), čeprav jih mora naročiti pri 

drugem dobavitelju. 

 

Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti živila zahtevane vrste in kakovosti. Samovoljna 

zamenjava naročenih živil s strani dobavitelja z drugimi živili ni sprejemljiva. 

 

5. člen 

 

Storitev prevoza živil opravi dobavitelj sam, ali pa za to v svojem imenu in za svoj 

račun pooblasti drugega prevoznika.  

 

Prevoz blaga mora biti v skladu z veljavnimi zdravstveno sanitarnimi in varstvenimi 

predpisi, ki zagotavljajo ohranitev kakovosti blaga ter varnost manipulacije. 

 

 

V. PREVZEM BLAGA 

 

6. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da se prevzem blaga opravi pri naročniku. 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico-

dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta 

količina. Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi 

opraviti količinski in kakovostni prevzem. 

 



 

Dejanske količine se morajo ujemati z naročenimi količinami in s količinami 

navedenimi v dobavnici. 

 

Prevzem blaga, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpiše na prevzemnico-

dobavnico, ki jo podpišeta obe, s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.  

 

Odgovorna oseba naročnika za prevzem blaga bo Marija Starič in Jure Furlan.  

 

7. člen 

 

Če se ugotovi, da živilo ne ustreza naročilu, če odstopajo od dogovorjene kakovosti 

in količine, lahko naročnik prevzem odkloni. 

 

Če naročnik v kasnejši uporabi živil ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski 

zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. 

 

Naročnik je dolžan morebitne reklamacije, povezane s ceno ali z obračunom na 

prevzemnici-dobavnici, takoj pisno posredovati dobavitelju. 

 

8. člen 

 

Dobavitelj je dolžan nekvalitetna živila nadomestiti z novim takoj, najkasneje pa v 

roku 1 ure od ure prejema reklamacije, če se pogodbeni stranki ne dogovorita 

drugače. 

 

Stroške reklamacije krije dobavitelj. 

 

Dobavitelj je prav tako dolžan redno in brezplačno odvažati vso povratno embalažo. 

 

S podjetjem ___________________________________________ imamo sklenjeno 

pogodbo o odvozu odpadne embalaže, ki jo bo naročniku tudi brezplačno in redno 

odvažal. (ponudnik izpolni manjkajoče podatke v primeru, da nima lastno 

organiziranega odvoza) velja samo za ponudnike, ki bodo ponudbo predložiti za 

skupini »mleko in mlečni izdelki« in »sadje, zelenjava in stročnice« 

 

9. člen 

 

Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti blaga skladno z 

zahtevami razpisne dokumentacije. Če kvaliteta ne bo ustrezala normativom in 

zahtevam naročnika, bo le ta zahteval dobavo po opredeljeni in pogojevani kvaliteti v 

pogodbi po ceni, ki je bila podana v ponudnikovi ponudbi. V nasprotnem primeru si 



 

naročnik pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ter unovčenja bančne garancije 

oz. menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

V. PODIZVAJALCI 

 

10. člen 

 

Obkroži 

a) Dobavitelj bo obveznosti, prevzete s to pogodbo, izvedel brez podizvajalcev. 

 

b) Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (vpiše naročnik, po 

podatkih   iz obrazca št. II.3 in II.4): 

 

• ___________________ /navesti naziv, polni naslov, matično številko, 

identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki ga bo izvajal 

podizvajalec: predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del/ 

 

11. člen 

 

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje 

podizvajalca oziroma podizvajalce, v skladu z 71. členom ZJN-2 in uredbo, ki 

natančneje določa pravila in postopke za neposredno izvajanje plačil podizvajalcem.  

 

Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih 

je predhodno potrdil. 

 

12. člen 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca, skladno s sklenjeno 

pogodbo s podizvajalcem, po izvedenih delih, potrdil ali zavrnil v roku 8 dni od 

prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil. V primeru, da v tem roku 

predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih 

ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma račun podizvajalca kot sprejeti in potrjeni. 

 

13. člen 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni za 

plačilo 



 

obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi. 

 

14. člen 

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe 

naročila podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložil: 

• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno 

novemu podizvajalcu, 

• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Opomba: 11., 12., 13. in 14. člen bo v končni pogodbi le v primeru, da dobavitelj 

v svoji ponudbi navede, da bo dela izvajal s podizvajalci. 

 

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

 

15. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje: 

 

• da bo kupcu ob podpisu pogodbe izročil ustrezno garancijo; 

• da bo dobavil blago, ki je predmet naročila v dogovorjeni kvaliteti in roku; 

• da bo nemudoma obvestil naročnika o nastanku vzrokov, ki bi preprečevali 

izpolnitev dogovorjenih obveznosti; 

• da bo dosledno upošteval vse pogoje, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene 

dokumentacije; 

• da bo najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe dolžan naročniku 

izročiti nepreklicno bančno garancijo, plačljivo na prvi poziv oz. menico z 

menično izjavo za dobro izvedbo posla v višini 10 % od skupne vrednosti 

pogodbe brez DDV, vendar ne več kot 10.000,00 EUR. Bančna garancija 

mora biti veljavna še najmanj 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe. 

 

 

 

 



 

16.  člen 

 

Dobavitelj izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti živil - da zagotavlja 

lastno ali zunanjo kontrolo kakovosti živil, ki mora zadostiti ustreznim predpisom ter 

omogočiti naročniku dosledno uveljavitev zakonskih zahtev in notranje kontrole v 

vseh procesih in fazah uporabe nabavljena blaga. 

 

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

17. člen 

 

Naročnik se obvezuje: 

• prevzeti naročeno blago, 

• poravnati svojo finančno obveznost do dobavitelja. 

 

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

18. člen 

 

Dobavitelj zagotavlja, da ne bo obljubil, ponudil ali dal nedovoljenega darila ali druge 

nedovoljene koristi v skladu z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, 

posredno ali neposredno po kateremkoli funkcionarju, uslužbencu ali drugemu 

zaposlenemu v vladi ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji) oziroma 

katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, 

da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, 

stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali 

odločitev vlade ali drugega pristojnega organa tako, da bi s tem pridobil posel, 

obdržal posel, sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji ali usmeril posle k prodajalcu ali 

kateremukoli hčerinskemu podjetju ali drugemu povezanemu podjetju.  

 

Pogodbeni stranki soglašata, da je pogodba v primeru, da kdo v imenu ali na račun 

druge pogodbene stranke (dobavitelja), 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; 

nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

  

Obvezna priloga te pogodbe je podpisana in žigosana izjava po 14. členu Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11, 30/11 skl.us: U-

I-36/11-8, 43/11, 69/11). 

 

VIII. PLAČILNI POGOJI 

 

19. člen 

  

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik prevzel predmet naročila na podlagi 

dobavnice, izvod katere bo dobavitelj predložil računu.  

Za sukcesivno dobavo konvencionalnih in eko živil bo dobavitelj naročniku izstavil 

račun enkrat mesečno, naročnik pa se obvezuje, da bo izvedeno dobavo plačal v 

roku 30 dni po prejemu računa na transakcijski račun dobavitelja št. 

________________________________, ki ga ima ta odprtega pri banki 

__________________________________________. 

 

V primeru zamude s plačilom je naročnik dolžan dobavitelju plačati zamudne obresti 

po zakonu, ki določa obrestno mero zamudnih obresti. 

 

IX. POOBLAŠČENE OSEBE 

 

20.člen 

 

Skrbnik te pogodbe na strani naročnika je ………………………..   

Skrbnik te pogodbe na strani dobavitelja je ………………………..   

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ………………………….. 

Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je ………………………….. 

 

 

 

 

X. ODSTOP OD POGODBE 

 

21. člen 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe: 



 

• če mu dobavitelj dobavi živila, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, kakovosti in 

higienski neoporečnosti, 

• če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede cene živil, rokov in mesta dostave, 

kakovosti, vrste in količine naročenih  živil in so bile v ta namen izdane tri 

reklamacije,  

• če naročnik v kasnejši uporabi živila ugotovi skrite napake oz. pomanjkljivosti, 

• če dobavitelj samovoljno poveča ceno živil, ki so predmet pogodbe,  

• 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 izvedbi javnega naročila ali 

njegovega podizvajalca 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti s strani 

dobavitelja pogodbo razdre, o čemer mora pisno obvestiti dobavitelja, in sicer 

najmanj trideset dni pred prekinitvijo pogodbe.  

V primeru, da naročnik pošlje tri pisna opozorila o nespoštovanju pogodbenih 

obveznosti ponudnika pa se pogodba prekine takoj. 

 

V primeru neizpolnjevanja pogodbenih določil s strani naročnika, ki se nanaša na 

plačilo dobavljenega blaga, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe, o čemer 

mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj trideset dni pred prekinitvijo 

pogodbe. 

 

XI. REŠEVANJE SPOROV IN DOKUMENTACIJA 

 

22.člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti 

sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče na sedežu naročnika. 

 

23. člen 

 

Pri tolmačenju te pogodbe in reševanju sporov se poleg pogodbe, ZJN-3 in 

Obligacijskega zakonika upošteva kot sestavni del pogodbe: 

• razpisno dokumentacijo, 

• ustrezen del ponudbene dokumentacije, 

• sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, 

• specifikacije in na njih nanašajoče se prospekte, 



 

• drugo dokumentacijo v zvezi s pogodbo. 

 

24. člen 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev te 

pogodbe, in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 

 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v 

pisni obliki ali po elektronski pošti. 

 

XII. VELJAVNOST POGODBE 

 

25. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da začne pogodba veljati z dnem 

obojestranskega podpisa pogodbe, pod pogojem, da dobavitelj naročniku v desetih 

dneh od podpisa izroči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici 

oz. menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

 Pogodba  se sklepa za določen čas, in sicer od 01.01.2022 do 31.12.2022. 

 

26. člen 

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 

od pogodbenih strank po en izvoda. 

 

dobavitelj:      naročnik: 

 

_______________, dne ____________  Vrhnika, dne __________________ 

Dobavitelj      DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA 

 

       direktorica 

       mag. Milena Končina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBVEZNA PRILOGA POGODBE, SKLADNO Z 18. ČLENOM POGODBE O 

SUKCESIVNI DOBAVI KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL 

 

IZJAVA PO 14. ČLENU ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU 

KORUPCIJE (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

 

SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKO ŽIVIL 

 

1. Podatki o ponudniku 

 

Ponudnik: …………………………………….. (naziv, naslov) 

Zakoniti zastopnik: ………………………….. 

Davčna številka: ……………………………… 

Matična številka: ……………………………… 

 

**Število priloženih obrazcev: …………. 

 

2. Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 

2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 

3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 

 

 

3. Podatki o udeležbi tihih družbenikov v lastništvu ponudnika 

 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 

2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 



 

3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

% delež 

 

 

 

4. Podatki o povezanih družbah s ponudnikom 

 

1. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

(medsebojno razmerje po ZGD-1) 

2. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

(medsebojno razmerje po ZGD-1) 

3. ………………………………… (ime, priimek/naziv, naslov/sedež), …………….. 

(medsebojno razmerje po ZGD-1) 

5. Ponudnik s podpisom jamči za resničnost podatkov in izrecno dovoljuje, da 

naročnik lahko za potrebe tega javnega naročila podatke preveri pri pristojnih 

organih. V primeru, da ponudnik poda lažno izjavo oziroma navede neresnične 

podatke, je pogodba nična. 

 

 

Kraj in datum:   Zakoniti zastopnik: 

 

    

**Opomba: v primeru večjega števila subjektov, izpolnite obrazec za vsakega od njih, 

na prvem listu pa zapišite, koliko obrazcev prilagate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

IV. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Naziv banke:  ___________________________________________________ 

Kraj in datum: ___________________________________________________ 

 

UPRAVIČENEC: 

___________________________________________________________________ 

 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI ŠT. _________ 

 

V skladu s pogodbo _______________________________(naziv pogodbe, številka 

pogodbe, datum), sklenjene med naročnikom Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska 

cesta 13, 1360 Vrhnika in 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________ (naziv izvajalca) za ____________________ (predmet 

pogodbe) v vrednosti ______________ EUR je izvajalec dolžan opraviti naslednjo 

storitev: 

1. _________________________ 

2. _________________________ 

3. _________________________ 

v skupni vrednosti _____________ EUR, z besedo _________________________ 

v roku _______________ (datum) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

 

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da 

bomo v 15ih dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 

..............EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni 

kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi 

v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne 

zadostuje pogodbenim zahtevam. 

 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z 

zgornjim odstavkom in 

2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so 

zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 

3. original Garancije št. ……../……… 

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 

 



 

Ta garancija velja najkasneje do ________________. Po poteku navedenega roka 

garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je 

garancija vrnjena. 

 

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se 

izvajalcu podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti 

pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka 

sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče na 

Vrhniki. 

  

                                                                                     Banka 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V. MENIČNA IZJAVA 

 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Izbrani ponudnik: 

___________________________________________________________________ 

 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

___________________________________________________________________ 

 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska 

cesta 13, 1360 Vrhnika, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za javni razpis za Sukcesivno 

dobavo konvencionalnih in eko živil, z oznako ________________, da skladno z 

določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, brez 

poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 

___________________ EUR.  

 

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje 

menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 7 dni po izteku 

trajanja pogodbe. 

 

Menični znesek se nakaže na račun naročnika Doma upokojencev Vrhnika, Idrijska 

cesta 13, 1360 Vrhnika, št. SI56-0110-0603-0269-455 odprt pri NLB. Ponudnik 

izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se 

izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.  

 

Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Dom upokojencev Vrhnika, Idrijska cesta 

13, 1360 Vrhnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki 

izplačilo take menice.  

 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim 

bankam iz naslednjih mojih računov: 

• _____________________________________________, 

• _____________________________________________. 

 

 



 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem 

izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede 

plačilo.  

 

 

 

Datum:         Zakoniti zastopnik: 

 

_________________        ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


