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RAZPiSNI\ DCKUMENTACIJA

Sukcesivna dobava konvencionalnih in

ekolo5kih 1ivil za obdobje 22 mesecev



OS lN VRTEC SV. TROJICA, Meznarideva 1,2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah (v nadaljevanju:
narocnik), vabi zainteresirane gospodarske subjekte (v nadaljevanju: ponudniki), da predloZijo svojo pisno ponudbo
v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v poslopku oddaje evidencnega naro6ila.

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse zahteve
oziroma pogoje za ugotavljanje sposobnosti za sodelovanje v postopku evidendnega narodila.

Ponudnik nosi vse stroike povezane s pripravo in predloZitvijo svoje ponudbe. Z odd$o ponudbe se ponudnik
strinja z vsemi pogoji javnega narodila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

Opis in predmet javnega naroEila.' Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekolo5kih Zivil za obdobje 22
mesecev.

Trajanje javnega naro6ila: Sklenitev Okvirnih soorazumov o sukcesivni dobavi konvencionalnih in
ekoloSkih Zivil za obdobje dvaindvajset (22) mesecev, z najved tremi
naju godnejii mi ponudn iki, s predvidenim pridetkom 01 .03.2022.

Da, na dvanajst mesecev.Odpiranje konkurence:

Predmet javnega narodila je >Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekolo5kih Zivil za obdobje 22 mesecev
in sicer od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023<<, po naslednjih razpisanih sklopih:

Oznaka sklopa Naziv sklopa

1 MLEKO IN MLEENI IZDELKI

2. MESO IN MESNI IZDELKI

2 PERUTNINSKO MESO IN IZDELKI

4. ZAMRZNJENE IN KONZERVIRANE RIBE

5. SADJE IN ZELENJAVA

b. ZAMRZNENO SADJE IN ZELENJAVA

a KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA

R SADNI SOKOVI IN SIRUPI

a ZAMRZNJENI IZDELKI IZ TESTA

10. KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI



11 OSTALO PREHRAMBENO BLAGO

12. MLEVSKI IZDELKI

13. TESTENINE

14. SLADOLED

15. EKoLoSKA Ztvtm tN tzDELKl

16. EroloSrco MLEKo ttt lulreu tzDELKl

17. eroloSxo MESo

18. JAJCA

Ponudniki se lahko prijavijo na enega ali ved razpisanih sklopov.

Pogoj je, da ponudnik, ki se prijavlja na dolo6en sklop, ponudi vsa predvidena Zivila posameznega sklopa.
V kolikor ponudnik ne bo podal ponudbe za vsa Zivila znotraj posameznega sklopa, bo narodnik tak5no ponudbo
izlodil iz_ocenjevanja ponudb.-lzjema so Zivila iz sklopa 15 - EKOLOSKA ZIVILA lN IZDELKI, sklopa 16 -
EKOLOSKO MLEKO lN MLECNI IZDELKI in sklopa 17 - EKOLOSKO MESO, kjer lahko ponudniki ponudijo
le eno ali ve6 Zivil iz ponudbenega predraduna.

Predviden obseg dobav je podan v obrazcu - Predradun v excelovi tabeli, ki je priloZen k tej razpisni dokumentaciji.
Okvirne kolidine Zivil so ocenjene glede na trenutne potrebe narodnika, ob upo5tevanju morebitnih sprememb teh
potreb. Kolidine,so okvirne in predstavljajo predviden obseg za dvanajst mesecev (eno leto) oziroma predvideno
enoletno porabo Zivil. Narodnik si pridrZuje pravico do spremembe kolidine posameznega Zivila kadarkoli tekom
izvalanja narodila in pravico do spremembe posameznega Zivila. Vsaka sprememba bo odvisna predvsem od
Stevila otrok v zavodu, Stevila zaposlenih, Stevila in vrste pripravljenih obrokov, kot tudi od ponudbe Zivil na trgu v
dasu izvajanja narodila in finandne zmoZnosti narodnika.

Predmet javnega narocila in zahteve narodnika so podrobneje opredeljene v poglavju z naslovom: >Zahteve
narodnika po kvaliteti<.

Kontaktna oseba: Lara Plazar

E-po5tni naslov: lara.plazar@ostrojica.si

Kontaktna oseba je navedena zgoll za primere tehnidnih teZav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali
uporabo razpisne dokumentacije (npr. teZave pri odpiranju dokumentov).

Nadin postavljanja zahtev za pojasnila:
. po e-poiti, naslovljeni na kontaktno osebo

Komunikacija s ponudniki o vpra5anjih v zvezi z vsebino narodila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izkljudno
preko elektronske po5te.

Datum: 28.01.2022
Kraj: Sveta Trojica



Navodila so namenjena za pomod pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v skladu

s temi navodili. PredloZite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpi5e zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne

dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,

izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki rnoiajo izjave predloZiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti

izpolnjeni, podpisani in Zigosani s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali poobla5dene osebe s prjloZenim

p6obfistilom),'tazen dokumentov, ki jih izpolnijo, podpiSejo in Zigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s

podizvajalci.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. Popravljene

napake morajo biti oznadene s parafo osebe, ki podpi5e ponudbo'

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku.

Ponudba je lahkorv delu, ki se nana5a na tehnidne zrtaiilnosti, kakovost in tehnidno dokumentacijo, kot so na primer

prospekti,:propagandni ter tehnidni material in drugo, predloZena v tujem jeziku' \

Fotrdila tu;iih organov se predloZijo v izvimiku, ki mu je priloZen prevod v slovenski jezik,

ee bo narodnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del,ponudbe, ki ni predloZen v slovenskem
jeziku, uradno prevesti v,slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku dolodi ustrezni rok. Stro5ke prevoda nosi
ponudnik. Za tolmadenje vsebine ponudbe se upoSteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden
prevod ponudbe v slovenski jezik.

Narodnik bo sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop z najved tremi (3) ekonomsko najugodnej5imi ponudniki,

ki bodo v tem postopku oddali dopustne ponudbe,in bodo izpolnjevali vse pogoje za priznanje sposobnosti, za
obdobje'22 mesecev, s ponovnim odpiranjem konktirence.

'

Narodnik bo sklenil okvirni sporazum tudi v primeru, da za posamezni sklop prejme samo eno dopustno ponudbo.

lzbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu okvirnega sporazuma in ga bodo morali podpisatinajkasneje v osmih (8)

dneh po prejemu poziva:, v nasirotnem primeru bodo izkljudeni iz okvirnega sporazuma za das njegovega trajanja.

Dolodila,sklenjenih okvirnih sporazumov imajo za stranke okvirnega sporazuma znalai pogodbeno prevzetih

obveznosti in so za stranke v celoti zavezuioea.

V primeru, ko bo narodnik sklenil okvirni sporazum s tremi najugodnej5imi ponudniki, bo potekalo odpiranje
konkurence, in sicer cez dvanajst (12) mesecev.

Ponudniki, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum,,bodo morali ponudbe v postopku odpiranja konkurence oddati

v roku, ki ga bo dolodil narodnik, in ne bo krajSi od 5 dni.



Narodnik bo sklenitelje okvirnega sporazuma, v postopku ponovnega odpiranja konkurence, 5e pred iztekom
dvanajst mesednega roka, povabil k predloZitvi nove ponudbene cene/predraduna. Povabilo bo skleniteljem
okvirnega sporazuma posredovano na njihove elektronske naslove. Odpiranje ponudb ne bo javno.

Narodnik si pridrZi pravico, da v ponudbeni predradun v postopku odpiranja konkurence znotraj posameznega
sklopa umesti novo Zivilo, de se zanj pokaZe potreba.

Narodnik si pridrZuje pravico, da konkurence za dolodeno obdobje ne bo odpiral, in sicer za sklope oziroma artikle
z izrazilo sezonskim znadajem, oziroma de v dolodenem obdobju ne bo imel potreb po vseh artiklih dolodenega
sklopa oziroma le dela artiklov dolodenega sklopa.

Ta razpisna dokumentacija se hkrati Steje kot narodnikovo povabilo k oddaji ponudbe za posamezno
narodilo - odpiranje konkurence. Ponudbeni predraduni ponudnikov v tem postopku, se Stejejo za oddajo
ponudbe v postopku oddaje posameznega narodila za obdobje odpiranja konkurence.

V kolikor sklenitelji okvirnega sporazuma po preteku 12 mescev ne bodo posredovali novih cen, se Steje, da se
dobava vrSi po 2e znanih in veljavnih cenah.

Cena v ponudbi mora biti izralena v evrih lfJR; Orez vkljudenega davka na dodano vrednost in z vkljudenim
davkom na dodano vrednost (na dve decimalni mesti natandno). Cene morajo biti izradunane na zahtevano mersko
enoto: kg, lit, kom, ' , , I

Pri izradunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoitevati vse elemente, ki vplivajo na izra6un cene: cena
Zivila ali izdelka, popust ali rabat, davek na dodano vrednost, ostale dajatve, prevozni stro5ki in fiksnost cen, ki jo
ponujajo, ipd.

Pri oblikovanju cene ponudbe morajo ponudniki upoitevati, da se vsa dobava Zivil vrii na naslovu narodnika.

Rok placila je 30 dni od izstavitve e-raduna, e-raeune pa dobavitelji izdalajozbirno 1 x mesedno, in sicer 1 zbirni
e-radun.

V skladu s 26. dlenom Zakona o opravljanju pladilnih storitev za proradunske uporabnike (Ur. List RS, 5t. 59/2010,
111 12013) mora dobavitelj javnega narodnika uporabljali UJ P enotno vstopno oziroma izstopno to6ko za izmenjavo
radunov in spremljajodih dokumentov v elektronski obliki (v nadaljevanju e-Raduni), ki jih izdajajo in prejemajo
proradunski uporabniki(e-Radune morajo proradunskiuporabniki prejematiin izdajatile prek UJP).

Narodnik zahteva fiksne cene za obdobje dvanajstih (12) mesecev od dneva sklenitue pogodbe.

Naro6nik bo do predvidoma najkasneje 18.02.2022 sprejel odloditev o oddaji narodila in o tem obvestil ponudnike
po elektronski poSti, ki jo bodo navedli v ta namen.



Vsa ponujena Zivila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo na

podrodju Zivil (proizvodnje/pridelave, predelave, obdelave, pakiranja, skladiScenja in transporta) v Republiki

Sloveniji in EU.

Ponudniki morajo upoStevati pri pripravi svoje ponudbe vso pozitivno zakonodajo s podrodja Zivil ter njihove

omejitve oz. prepovedi, predvsem pa, da:
. Zivali ne smejo biti krmljene z GS krmo,
r Zivali in izdelki oz. njihovi produkti so hranjeni s krmo brez dodatkov ribje in mesno-perne moke
r ponudniki na zahtevo narodnika posredujejo certifikat, da njihove surovine, izdelki in derivati

(soja, koruza, krompir, ogr5dica ipd.) niso gensko spremenjeni.

Zivila morajo biti neoporecna in ne smejo vsebovati sestavin, ki so Skodljive zdravju ali sestavin, ki bi z veljavnimi

predpisi presegale vrednost vsebovanja posameznih sestavin v Zivilih, Zivila ne smejo vsebovati GSO - gensko

spremenjene organizme.

Ponudnik mora narodniku ponuditi prehranske artikle l. kvalitete. Za zagotovitev kvalitete mora ponudnik

zagotoviti tudi, da so prehranski artikli v ustrezni embalaZi in na ustrezen nadin pripeljani narodniku. Podrobnej5e
zahteve so opisane v Prirocniku z merili kakovosti zaZivila v vzgojno-izobraZevalnih ustanovah (v nadaljevanju
Prirodnik), dostopnem na internetni strani Ministrstva za zdravie.

Narodnik zahteva, da ponudnik pri dobavi Zivil upo5teva kakovostna merila, ki so opisana za vsa Zivila.

Vsa ponujena Zivila morajo v celoti ustrezati vsem veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo na

podrocju Zivil v Republiki Sloveniji in EU.

Ustrezati morajo tudi naslednjim pravilnikom:

- pravilnik o aditivih zaZivila,
- pravilnik o aromah,
- pravilnik o ekstrakcijskih topilih,
- vsem pravilnikom, ki urejajo podrodje krmljenja Zivili,
- pravilnik o sploinem oznadevanju predpakiranih Zivil,
- pravilnik o sploinem oznadevanju Zivil, ki niso predpakirana,
- pravilnik o kolicinah predpakiranih izdelkov,
- pravilnik o sladkorjih,
- pravilnik o metodah za ugotavljanje skladnosti pogojev minimalne kakovosti sladkorjev, namenjenih za

prenrano,
- pravilniku o kakovosti soli in
- pravilniku o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma Zivil.

Naroenik Zeli, da ponudniki ponudijo:
- dim vec Zivil, ki imajo enega od uradno priznanih, certificiranih, znakov kvalitete (kakovosti),
- dim ve6 ekoloSko pridelanih Zivil ali Zivil iz integrirane pridelave,
- dim vec Zivil lokalnih pridelovalcev (predvsem sadje in zelenjavo) in proizvajalcev tako, da je prehranska

veriga dim krajia,
- Zivila slovenskega porekla in Zivila, ki jih pridelujejo ali jih prodajajo kmetje in Zivila slovenskih

proizvajalcev,
- sadje in zelenjavo domade (slovenske) pridelave, predvsem sadje in zelenjavo, ki se prideluje v Sloveniji,
- hrano iz2ivil,ki niso gensko spremenjena,
- Zivila vsebujejo cim manj nasidenih maScobnih kislin,
- Zivrlazmanj ma5cobe (kjer je tako navedeno) in
- Zivila, ki sodijo med varovalnaZivila in varujejo zdravje.

Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upo5tevati, da so Zivila namenjena pripravi obrokov za otroke in da so
porabniki Zivil otroci, pri katerih je zelo pomembno da zauZijejo zdrava in kvalitetna Zivila, kar izhaja tudi iz smernic

zdravega prehranjevanja otrok v vzgojno izobraZevalnih organizacijah in Nacionalnega programa prehranske

politike v Republiki Sloveniji.

Ob tem je zelo pomembno, da so predvsem sezonsko sadje in zelenjava domadih, lokalnih pridelovalcev, saj s tem

Zivilazaradi skladi5denja in prevoza ne zgubljajo na kvaliteti.



Podatki o alergenih so, kadar so ti prisotni v kondnem proizvodu, obvezni tudi za ne-predpakirana Zivila ponujena

za prodajo kondnemu potrodniku. Seznam sestavin ali proizvodov, ki povzrodajo alergije ali preobdutljivosti (t.i.

alergeni) so navedeni v Prilogi ll Uredbe 116912004. Ponudniki morajo ponuditi in kasneje tudi dobavljati Zivila

oznadena v skladu z zahtevami zgoraj navedene uredbe. V kolikor ne bodo oznadbe skladne zzahtevami uredbe,

bodo Zivila zavrnjena, saj mora tudi narodnik zagotavljati pravilno oznadbo alergenov na svojih jedilnikih, kar pa bo

brez pravilnih oznadb na embalaZi nemogode.

MLEKO IN MLEENI IZDELKI

Zivila morajo biti L kvalitete.

Prehranski artikli iz navedene skupine, morajo poleg zakonskih pogojev pod todko Navodila ponudnikom za

izdelavo ponudb, ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrodje, posebej

pa 5e:

- pravilniku o kakovosti kefirja,
- pravilniku o dehidriranem konzerviranem mleku,
- pravilniku o kazeinih in kazeinatih,
- pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti dehidriranega konzerviranega mleka,
- pravilniku o metodah in postopkih ugotavljanja skladnosti kazeinov in kazeinatov,
- pravilniku o vzordenju in analiznih metodah za surovo in toplotno obdelano mleko,
- pravilniku o vzordenju surovega mleka za dolodanje koli6ine mledne vode in
- pravilniku o minimalni kakovosti surovega masla l. vrste in o izvajanju uredb Sveta in uredb Komisije.

Dobavitelj sladoleda je poleg izdelka dolZan dostaviti 5e Zlidke za enkratno uporabo, dobavitelj tekodih mlednih

napitkov v embalaZi 150-200 ml pa slamico. Narocnik bo narocal mledne pijade, izdelke iz fermentiranega mleka in

mledne izdelke po komadih ali kilogramih oz. litrih ter ni dolZan prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelji pa se

bodo morali drZati tudi zahtev glede odvoza povratne in nepovratne embalaZe.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljatiZivila:

- ki ne vsebujejo umetnih barv in arom,
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in
- s 6im manjSo koli6ino aditivov.'

Mleko in mledni izdelki morajo priti do narodnika v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila). Nadin

pakiranja in embalaZa morata biti za vsako Zivilo v skladu z zahtevami narodnika in vsemi veljavnimi predpisi.

Predelovalec mora imeti za objekt veljavno odlodbo VURS. Zivila morajo imeti deklaracijo.

Mleko mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami naro6nika in brez konzervansov.

Hramba in prevoz pri temperaturi do + 8'C.

Jogurti morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami narodnika, brez konzervansov, aditivov in

umetnih sladil, po potrebi razlidnih okusov in z dodatkom sadja ali sadnega pripravka. Hramba in prevoz pri

temperaturi do +8'C.

Skuta mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami narodnika, brez konzervansov in aditivov. Hramba

in prevoz pri temperaturi od +2'C do +6"C.

Kisla smetana mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami narodnika. Hramba in prevoz pri

temperaturi od +2"C do +6"C.

Maslo mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami narodnika. Mora biti brez konzervansov in aditivov.

Hramba in prevoz pri temperaturi od +2"C do +6"C

Sladofed mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in zahtevami narodnika, zraznimi dodatki in okusi,.brez

aditivov. Hramba in prevoz pri temperaturi -18'C.

MESO IN MESNIIZDELKI

Zivila morajo biti l. kvalitete.

NAROENIKOVE ZAHTEVE:

. skupina MESO lN MESNI IZDELKI: salame rezane, pakirane



. Sveze meso, ne sme biti predhodno zamznjeno in tretirano z dodatki za podalj5evanje obstojnosti'

zahtevamo meso kjer od dneva zakola ni minilo ved kot 10 dni'

prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod todko Navodila ponudnikom zaizdelavo

ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrocje, posebej pa 5e:

- pravilniku o kakovosti mesa klavne Zivine in divjadi,
- pravilniku o razvridanju in oznadevanju govejih trupov,
- pravilniku o kakovosti mesnih izdelkov, pravilniku o oznadevanju govejega mesa,

- pravilniku o ozna6evanju perutninskih mesnih izdelkov'
- pravilniku o oznadevanju in kategorizaciji svinjskega mesa,
- pravilniku o razvr5danju pra5idjih trupov,
- pravilniku o metodah za ugotavljanje deleZa mesa in

- pravilniku o registraciji posebnega nadina reje.

ponudnik mora narodniku ponuditi ceno, v kateri je Ze vkljudeno konfekcioniranje mesa in mesnih izdelkov na

podlagi zahtev naro6nika (zrezki, mleto meso, kockice, oz. po narodilu, brez kosti, vidne maSdobe in veznega tkiva;

narczana salama ipd., imeti pa morajo ustrezne gramature po kosih npr. hrenovke, zrezki). Ponudnik mora

narodniku dobavljati sveZe, ohlajeno meso, ki mora biti oznaceno s poreklom oziroma izvorom mesa. Narodnik si

pridrZuje pravico od dobavitelja zahtevati potrdila o odkupu Zivine oz. lastni vzreji in potrdilo veterinarskegazavoda

o zdravstvenem stanju PoSiljke.

Zamznjeno, globoko zamrznjeno ali odmznjeno meso bo narodnik zavrnil. Dobavitelj mora zagotoviti' da

odstopanja v teZi posameznega kosa niso vedja od +t- 3%, za enak procent pri teZi ne sme odstopati celotna

dobavljena koli6ina mesa oz. mesnih izdelkov.

Ne glede na vrsto mesa, narodnik zahteva odi5deno meso - 0 % odpadka. Narodnik naroda meso mlade govedine

in teletine l. in ll. Kategorije. Pod l. kategorijo je zahtevano le stegno brez bo6nika in brez kosti. Pod ll. Kategorijo

je zahtevano plede brez kosti.

Svinjsko meso mora biti l. ali ll. kategorije, odvisno od naro6ila. Pod l. kategorije je zahtevano le stegno brez kosti,

pod ll. Kategorijo pa je zahtevano plede brez kosti.

Dobaviteljje dolZan na spremni dokumentaciji (dobavnici) oznaciti kategorijo dobavljenega mesa.

Dobavitelji bodo morali dostaviti meso in mesne izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se

hladilna veriga ne prekine, dostava v prostore narodnika je po dogovoru oz. ob uri, ki jo bo dolodil narodnik.

Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen starosti otrok (manj slani, mastni in zadinjeni). Dobavitelj mesnih

izdelkov mora vsaj trikrat na leto posredovati narodniku porodila oz.izvid;e o rezultatih mikrobiolo5kih in kemidnih

analiz.Y kolikor: tega ne bo storil, bo to razlog za odpoved pogodbe'

Perutnina in oerutninski izdelki

pri perutninskem mesu bo narocnik narocal le perutninsko meso razreda A in sicer v skupnem pakiranju. Na

dobavnici morajo dobavitelji navesti ime proizvajalca in navesti razred dobavljenega mesa. Kosi morajo biti

nepoSkodovani, disti, brez tujega vonja, prosti vidnih krvnih madeZev, brez zdrobljenih kosti ali anatomskih

deformacij, dobro, izoblikovani, mesnati, prekriti s tanko plastjo ma56obe. Narodnik bo naro6al le sveZe in ohlajeno

perutninsko meso. Zamrznjeno, globoko zamznjeno ali odmrznjeno perutninsko meso bo narodnik zavrnil.

Meso perutnine mora izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

- Trupi in kosi perutninskega mesa morajo biti:
- sveZi, nepo5kodovani, higiensko neoporedni in disti, brez umazanije, krvi in drugih tujkov,

- brez tujega vonja,
brez zdrobljenih kosti in anatomskih deformacij in

- v primeru sveZe ohlajene perutnine brez znakov zamrznitue.
- Salame morajo biti rezane 1 daglrezino, brez konzervansov;
- EmbalaZa mora biti cista, zaPrla;
- Deklaracija mora vsebovati poreklo mesa in izvor;
- Transport perutninskega mesa in izdelkov mora biti izveden v transportnih vozilih s hladilnimi napravami

pri temperaturi od - 2: 6 66 + 4' C;
- bOstopanja v teZi oziroma masi uporabniSkega kosa ne sme presegati t 10 % zahtevane teZe, celotna

dobavljena koli6ina pa ne sme odstopati ve6 kot t 2 %;

- Vse meso mora biti l, kvalitete;
- Na zahtevo narodnika bo ponudnik mesnih izdelkov le temu posredoval porodila o rezultatih mikrobioloSkih

in kemijskih analiz ter analiz kakovosti,



- V kolikor je ponudnik predelovalec mesnih izdelkov mora imeti za objekt veljavno odlodbo VURS.

RIBE IN KONZERVIRANE RIBE

Prehrambeni artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod todko Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrocje.

Dobavitelji so dolZni dostavljati le artikle blagovne znamke, ki jo bodo navedli v ponudbeni dokumentaciji. Za vse
artikle se zahteva, da morajo biti l. kvalitete. Dobavitelj mora na dobavnico navesti kakovostni razred dobavljenega
blaga. Dobavitelj bo moral ribe dostavljati v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna veriga
ne prekine.

Ribe zamznjene:

- Kakovost globoko zamznjenih rib mora biti skladna zahtevami pravilnika;
- Pravilno pakirani izdelki, morajo biti pripeljani v namenskih hlajenih vozilih pri temperaturi 18"C;
- Odstopanja v teZi oziroma masi uporabniSkega kosa ne sme presegati ! 5 o/o zahtevane mase;

Ribe morajo biti ob sprejemu zamznjene, brez znakov odtajevanja in ponovnega zamrzovanja;
- Odmrznjene in ponovno zamznjene ribe ali slabo zamanjene bo narodnik zavrnil;
- lzdelki morajo biti oznadeni z ustreznimi oznadbami v skladu s predpisi, ki urejajo predpakirana 2ivila in

Zivila, ki niso predpakirana,
- EmbalaZa rib mora biti zaprta in nepo5kodovana.

OLJA

Prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod todko Navodila ponudnikom za izdelavo
ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrodje, posebej 5e:

- pravilnik o kakovostijedilnih rastlinskih olj, jedilnih rastlinskih masteh in majonezi,
- standardomzamazave maSdobe in
- pravilniku o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzoridno ocenjevanje devi5kega

olja.

ZELENJAVA, SADJE, KONZERVIRANO SADJE IN ZELENJAVA, ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN
ZAMRZNJENO SADJE, TER SOKOVI

Prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod tocko Navodila ponudnikom zaizdelavo
ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrodje, posebej 5e:

- pravilniku o kakovosti sadnih sokov in dolodenih istovrstnih izdelkov,
pravilniku o kakovosti sadnih dZemov, Zelejev, marmelad in sladkane kostanjeve ka5e,

- vsem pravilnikom, ki urejajo podrodje ekoloike pridelave hrane,
- pravilniku o integrirani pridelavi polj5cin,
- pravilniku o integrirani pridelavi sadja,
- pravilniku o integrirani pridelavi grozdja in vina,
- pravilniku o integrirani pridelavi zelenjave,
- pravilniku o naravni mineralni vodi, izvirski vodi in namizni vodi in
- pravilniku o kakovosti gor6ice.

Ponudnik mora ponuditi in dobavljatiZivila:

- ki ne vsebujejo umetnih bary in arom,
- ki ne vsebujejo umetnih sladil in kemijskih konzervansov in
- s 6im manjSo kolicino aditivov.

SveZe sadie in zeleniava:

- Narodnik Zeli, da ponudnik ponudi dim ved sadja in zelenjave, ki je pridelana na integriran nadin.
Prepovedana je genska spremenjenost

- Sadje in zelenjava mora biti sveZa, nepo5kodovana, zdrava, brez gnilobe in po5kodb, brez primesi (brez
vidnih tujih primesi), suha (brez zunanje vlage), brez tujega vonja in okusa, brez Skodljivcev.

- Sadje in zelenjava mora biti ustrezno razvila in zrela ter primerna za uporabo brez dozorevanja.
- Ne sme vsebovati ved ostankov sredstev za varstvo rastlin, kot je dovoljeno s pravilniki.
- Na zahtevo naroinika bo ponudnik predloZil kemijski izvid o kolidinah pesticidov v Zivilu.
- Sadje in zelenjava mora biti pakirana v 6isti embalaZi (lesene ali kartonske zabojdke), vsaka enota

pakiranja mora navajati podatke o vrsti in poreklu, prodajne oznadbe (razred, velikost, teZa) in podatke o
tistem, ki pakira in lali razpo5ilja. Kolidine se narodajo glede na potrebe narodnika.



- Transport mora biti izveden z ustrezno hlajenimi vozili tako, da se ohrani ustrezna kakovost.
- Nekvalitetna, po5kodovana, neustrezno deklarirana Zivila bo narodnik zavrnil.

ZELENJAVA IN SUHE STROENICE

Narodnik zahteva zelenjavo kvalitete razreda l. Pri krompirju narodnik izmeni6no naroda krompir rdede, bele ali

rumene sorte v nepovratni embalaZi, krompir mora biti kalibriran z max 2OVo odpadka.

JABOLKA IN HRUSKE

Narodnik bo narodal jabolka in hruSke po zaporedju zorenja posameznih sort. Narodnik zahteva od ponudnikov

jabolka ali hruSke navedenih sort ekstra kakovosti. V primeru, da velikost (kaliber) jabolk posamezne sorte ekstra

kakovosti presega teZo 120 g, narodnik zahteva jabolka l. kvalitete. Jabolka in hruSke morajo biti sveZa, primerne

zrelosti, nepoSkodovana in zahtevnega kalibra.

OSTALO SVEZE IN SUHO SADJE

Sadje mora biti sveZe, primerne zrelosti, nepo5kodovano in zahtevanega kalibra. Narodnik zahteva porcijsko sadje,

tako da teZa posameznega sadeZa ne prekoradi normativa za prehrano otrok oz. 100-120 g, za banane pa 150 g

(sadje katero se lahko porcionira). Narodnik zahteva sadje ekstra kakovosti (breskve, ce5nje, marelice, slive,
jagode, limone, grozdje...). V primeru, da kaliber sadja posamezne vrst ekstra kakovosti presega zahtevan kaliber

narodnik zahteva sadje l. kvalitete.

ZAMRZNJENA ZELENJAVA IN ZAMRZNJENO SADJE

Zamznjenazelenjava in sadje, ki se uporablja za predelavo v razne izdelke mora biti tehnolo5ko zrela, zdrava,
brez tujih primesi, brez tujega vonja in okusa, l. kvalitete. Zamrznjeno jagodasto sadje mora biti Roland kategorije.

Pri predelavi se smejo uporabljati samo aditivi, ki jih dovoljuje pravilnik, prepovedana sta barvanje in aromatiziranje

izdelkov, prav tako niso dovoljeni konzervansi. lzpolnjeni morajo biti vsi pogoji o higienski neoporednosti Zivil. Vsi

izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za splo5no oznacevanje Zivil.

Zelenjava in sadje morata biti pakirana v ustrezni embalaZi razlidnih gramatur po zahtevah narodnika. Zamzniena
zelenjava in sadje mora smiselno ustrezati dolodilom za presno zelenjavo in sadje. Posamezni kosi morajo biti med

seboj loceni, brez znakov odmrzovanja in ponovnega zamrzovania. Odmrznjena in ponovno zamzniena Zivila ali
premalo zamrznjena Zivila bo naro6nik zavrnil. lzdelki morajo biti pripeljani s transportnimi sredstvi s hladilnimi

napravami pri temperaturah pod - 18 'C, med prevozom se hladna veriga ne sme prekiniti;

KONZERVIRANA ZELENJAVA IN KONZERVIRANO SADJE

Vsa vloZena zelenjava mora biti brez kemidnih konzervansov.

Vse vrste vloZenega sadja in marmelad morajo biti brez kemicnih konzervansov in sladil. SadeZi v hru5kovem in

breskovem kompotu morajo biti brez olupkov in narezani na polovice, detrtine ali ko5dke plodov.

Pasterizirano sadje mora imeti barvo, vonj in okus, ki so lastni sadju, iz katerega je in ne sme vsebovati vec kot

1Oo/o razkuhanih plodov. Minimalna kolidina sadja v kompotih naj bo vsaj 55 %.

ee na trgu obstajajo dZemi oz. marmelade z najmanj 50% sadnega deleZa je Zeleno, da ponudnik ponudi dZeme

oz. marmelade, ki imajo najmanj 50% sadnega deleZa.

Ostale zahteve:

- Konzervirana zelenjava in sadje mora biti tehnolo5ko zrela, sveZa, zdrava, brez tujih primesi, brez tujega
vonja in okusa,

- Uporabljeni smejo biti samo tisti aditivi, kijih dovoljuje pravilnik;
- Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, konzervansi in umetna sladila niso dovoljeni;
- Vsi dobavljeni izdelki morajo biti iste serije in ob dobavi uporabni najmanj 5e eno leto;
- Vsi izdelki morajo biti deklarir:ani skladno s predpisi za splo5no oznadevanje Zivil;
- ee so izdelki pakirani v plodevinke, morajo biti nepo5kodovane, brez sledi rje, nabreklosti ali drugih

po5kodb, v nasprotnem primeru bo narodnik izdelke zavrnil;
- Ponujeni izdelki morajo biti na zalogi.

SADNI SOKOVI

Sokovi morajo biti oznadeni v skladu s predpisom. lzdelku je dovoljeno dodajanje vitaminov in mineralov v skladu

s predpisom. Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse.

Dobavljeni izdelki morajo biti iste serije.
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Sadni sokovi s 100 % sadnim deleZem morajo biti pasterizirani. Konzervansi, sladkor, med in umetna sladila ne
smejo biti dodani. Ponudniki ne smejo ponuditi sokov, ki vsebujejo umetna sladila in konzervanse. K sadnemu soku
v nepovratni embalaZi 2dl mora dobavitelj priloZiti slamico. Nepovratna embalaZa za sokove mora biti tetra, pure,

brick pak ali podobno. Prevoz izdelka je brez posebnosti.

2ITI, IuIevsKI IzDELKI, TESTENINE, zAMRZNJENI IzDELKI Iz TESTA, KRUH IN PEKOVSKO PECIVO

ZAHTEVE NAROENIKA:

Prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod to6ko Navodila ponudnikom zaizdelavo
ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrocje, 5e posebej pa:

- pravilniku o kakovosti izdelkov iz Zit,
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov.
- lzdelki iz Zit morajo biti oznadeni v skladu s predpisi, ki urejajo oznadevanje Zivil in v skladu z drugimi

predpisi;
- Mlevski izdelki ne smejo vsebovati Zivih in mrtvih skladiSdnih Skodljivcev, nedistod Zivalskega izvora,

nedistod mineralnega izvora in ne ved kot 0,5 % nedistod rastlinskega izvora
- Mfevski izdelki lahko vsebujejo najved 15 % vode. Barva, vonj, okus, morata biti znadilna zavrstoZila;
- Testenine morajo imeti videz, okus, barvo in konsistenco zna6ilno za posamezno vrst izdelka, lahko

vsebujejo najved 13,5 % vode;
- RiZeva zrnja se pri kuhanju ne smejo zlepiti in razkuhati, obdrZati morajo svojo obliko razen pri sladkem

belem riZu in lomljenem riZu, biti mora brez dodatnih tujih vonjev in okusov, lahko vsebuje najved do 15 %
vode, ne sme vsebovati Skodljivcev;

- Mlevski izdelki morajo biti pakirani v ustrezni cisti in nepo5kodovani embalaZi glede na zahteve narodnika;
- Narodnik si pridrZuje pravico, da blago naroda po komadih in ni dolZan prevzeti transportnega pakiranja.

Vsa Zita in mlevski izdelki morajo biti pakirani v papirnatih vredah zahtevane teZe. Dobavitelj je dolZan dostavljati
riZ enake sorte. Narodnik naroda le testenine, izdelane iz 104 o/o durum pienidne moke.

Pri zamznjenih izdelkih iz testa narodnik zahteva, da mora velikost posameznega kosa (cmoki, svaljki ipd.)
omogodati oblikovanje velikosti otro5ke porcije. Zamrznjena peciva naroda narodnik po komadih in ni dolZan
prevzeti transportnega pakiranja. Dobavitelj je dolZan dostaviti blago v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami
tako, da se hladilna veriga ne prekine.

Kruh in pedeno pekovsko pecivo - Struce kruha morajo biti narezane na rezine 1,5 cm in pakirane v prozorno folijo.
Na 2eljo narodnika je dobavitelj dolZan vse vrste pekovskega peciva prerezati za pripravo sendvidev. Cena
preradunanega peciva mora biti enaka tisti, ki je navedena v,predradunskem obrazcu. Deklaracije Zivil morajo biti
prisotne na embalaZi razsutega pekovskega peciva. Kruh s semeni - iz p5enidne polbele moke in rZene moke ter
dodatkov semen minimalno 12 %. P5enidno me5ano pekovsko pecivo mora biti iz pienicne moke z visoko .
vsebnostjo vlaknin (min. 8 %), z dodatkom semen, pSenidnim drobljencem in otrobi.

Ponudniki naj v svoji ceni upo5tevajo morebitne posebne zahteve narodnika glede na konkretno sukcesivno narodilo
(narezan kruh, prerezane Zemlje...). Ponudnik mora, v primeru da bo izbran, dostavljati Zivila pod navedenimi
skupinami v kolidinah in v pakiranju, kot ga bo zahteval in potreboval narodnik. V nasprotnem primeru bo
neupo5tevanje narocila narodnika kriitev pogodbe. Ponudniki morajo pri pripravi ,ponudbe upo5tevati gramature
dolodenih artiklov oz. ponudbo pripraviti v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za narodnika in jih narodnik tudi
zahleva.

SLASEIEARSKI IZDELKI

Prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod tocko Navodila ponudnikom zaizdelavo
ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrodje, 5e posebej pa:

- pravilniku o kakovosti izdelkov iz Zit,
- pravilniku o kakovosti finih pekovskih izdelkov in
- pravilniku o kakovosti pekovskih izdelkov

Vse vrste keksov morajo biti pakirane tako, kot je to zahtevano v predraeunskem obrazcu in sicer tako, da se keksi
ne lomijo, drobijo ali druga6e poSkodujejo.

Dobavitelj je dolZan dostaviti slaSdidarske izdelke v transportnih sredstvih s hladilnimi napravami, tako da se hladilna
veriga ne prekine.
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SPLOSNO PREHRAMBENO BLAGO

Prehranski artikli iz navedene skupine morajo poleg zakonskih pogojev pod to6ko Navodila ponudnikom za izdelavo

ponudb ustrezati vsem materialnim predpisom, standardom in pogojem, ki urejajo to podrodje, 5e posebej pa:

- pravilniku o kakovosti daja,
- pravilniku o kakovosti pecilnega pra5ka, pra5ka za puding in vaniljevega sladkorja,
- pravilniku o kakovosti kakavovih in dokoladnih izdelkov,
- pravilniku o kakovosti kavinih in cikorijinih ekstraktov
- pravilniku o medu in
- pravilniku o kakovosti kisa in razreddene ocetne kisline.

JAJCA

Jajca morajo ustrezati predpisom, ki urejajo zdravstveno ustreznost, oznadevanje, promet in kakovost Zivil, ter

drugim predpisom. Jajca morajo biti sveZa 6ista in suha, talne reje, ne smejo imeti tujih vonjev. Jajca se morajo

prevaZati pri stalni temperaturi, ter se pred oddajo narodniku ne smejo hladiti. Med transportom temperatura ne

sme narasti nad 15 'C pozimi in nad 20 "C poleti.

EmbalaZa je kartonska. Jajca morajo biti deklarirana skladno s predpisi za splo6no oznadevanje Zivil;

catt

eaji morajo imeti vonj po zeli56ih in ne po plesni ali drugih primeseh. eaji morajo biti brez konzervansov in aditivov.

Ponujeni izdelki morajo biti na zalogi. Embalala mora biti primerna, transpott v prevoznih sredstvih za prevoz suhih

Zivil. Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za sploSno oznadevanje Zivil.

Naro6nik si pridrZuje pravico, da vso blago po predradunu naro6a po komadih in ni dolZan prevzeti
transportnega pakiranja.
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Za izpolnjevanje temeljnih okoljskih zahtev, kot jih doloda Uredba o zelenem javnem narodanju, je narodnik oblikoval
posamezne sklope ekoloSkih Zivil, kjer morajo biti vsa iivila pridelana na ekolo5ki nadin, kot ga dolodajo Uredba
Sveta (ES) 5t. 834/2007, Uredba Komisije (ES) St. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekoloSko pridelavo in predelavo
kmetijskih pridelkov oz. Zivil. Za livila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se Steje, da so pridelana na
ekolo5ki nadin.

Narodnik bo vpliv na okolje znikevaltudi s sezonskim nakupovanjem. To pomeni, da bo kupoval lokalno samo tiste
vrste sadja in zelenjave, ki so v Sloveniji ob dolodenem dasu sezonska.

V primeru ekolo5kih Zivil narodnik opozarja,da mora biti v verigi od rejca/pridelovalca do narodnika, certificirana
VSA veriga. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je za izvalanje kontrole ekolo5ke pridelave in predelave pooblastilo
tri organizacije za kontrolo in cerlificiranje, in sicer: ,

. Inititut za kontrolo in certifikacijo'v kmetijstuu in gozdarstvu Maribor, Vinarska ulica 14, 2@0 Maribor

. ln5titut za kontrolo in certifikacijo Univeae v Mariboru, Pivola 8, 2311 Ho6e

r Bureau Veritas d.o.o, Linhartova 49a, 1000 LJUBLJANA

Naro6nik bo priznal sposobnost tistim ponudnikom, ki bodo uspeli izkazali izpolnjevanje pogoja z ustreznimi
veljavnimi certifi kati.
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Ponder 1

(M1):
Ponudbena cena 85 todk

Ponder 2
(M2):

Varnost in kakovost Zivil 15 todk

1. Merila za vse sklope, razen sklope ekoloSkih iivil

Narodnik bo ponudbe, po posameznih sklopih ocenil na podlagi merila Dekonomsko najugodnejSa ponudba<<, in

sicer na podlagi naslednjih meril:

Najvi5je Stevilo todk, ki jih lahko dobi posamezni ponudnik je 100. Skupno Stevilo tock (ST) posameznega ponudnika

za posamezen sklop bo narodnik dobil s se5tevkom todk posameznega merila, ki bo zaokroZeno na dve decimalni

mesti: ST = Ml + M2.

Narodnik bo pri ocenjevanju ponudb upo5teval samo v zgornji tabeli navedena merila (od Ml do M2) in ne bo

upo5teval nikakrSnih dodatnih popustov na ceno in nikakr5nih drugih dodatnih ugodnosti. V primeru, da bosta dva

ali ved ponudnikov za doloden sklop dosegla enako skupno Stevilo todk, bo narodnik kot ugodnejSega izbral

ponudnika, ki je dosegel vedje Stevilo todk pri merilu >>Varnost in kakovost Zivil<.

Ml - merilo >Ponudbena cenac 85 toEk

Narodnik bo todkoval skupno ponudbeno vrednost za ocenjeno kolidino z DDV (sklop) do najved 85 todk, in sicer

na nadin, da bo najugodnej5i ponudnik dobil najviSje Stevilo todk, to je 85 to6k, vsak naslednji 
-Fa 

glede na najcenej5o

ponudbo sorazmerno manjSe Stevilo tock.

steviro todk za konkretnesa ponudnika 

,1r"r?: ilT::, pri 6emer je:

STp= Stevilo todk, ki jih dobi ponudnik

Px = najniZja ponudbena vrednost posameznega sklopa, podsklopa
pi = ponudbena vrednoqt obravnavanega ponudnika posameznega sklopa, podsklopa

M2 - merilo >tVarnost in kakovost iivil< 15 toe k

Narodnik bo priznal tocke za merilo >Varnost in kakovost Zivil< ponudniku, ki bo z ustreznimi dokazili dokazal, da

ponujena Zivila sodijo v eno od shem kakovosti (evropske in/ali nacionalne sheme kakovosti). Najvi5je Stevilo todk
je 15, ki jih prejme ponudnik, ki ponudi vsa Zivila posameznega sklopa, ki sodijo vsaj v eno od shem kakovosti.

Tocke po merilu >>Varnost in kakovost Zivil< se ne podvajajo.

Stevilo todk za konkretnega ponudnika se doloci po enadbi:

Srp = lSte I Srzl x 15, pri 6emer je:

STp = 51"u"o todk, kijih dobi ponudnik

Ste = Stevilo Zivil po merilu >>varnost in kakovost Zivil<, ki jih ponuja ponudnik v posameznem sklopu, podsklopu

STZ = Stevilo vseh razpisanih vrst Zivil v posameznem sklopu, podsklopu

Narodnik bo kot ustrezne priznal naslednje nacionalne in evropske sheme kakovosti:

- Za5ditena oznadba porekla (ZOP);

- Za5ditena geografska oznadba (ZGO);

- Zajamdena tradicionalna posebnost (ZTP);

- ViSja kakovost (VK);

- Ekolo5ka pridelava (EKO) ;

- lntegrirana pridelava (lP);

- Dobrote z na5ih kmetij;
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- lzbrana kakovost,

- Gorski proizvod.

Dokazilo, da ponujena Zivila sodijo v eno od shem kakovosti, je certifikat, ki ga izda neodvisna akreditirana

institucija. Kot ustrezno dokazilo narodnik Steje samo s strani certifikacijskih organov izdane veljavne certifikate. V

Sloveniji je ministrstvo za kmetijstvo imenovalo naslednje certifikacijske organe, in sicer:

- InStitut za kontrolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdarstvu Maribor,

- InStitut za kontrolo in certifikacijo Univeze v Mariboru,

- Bureau Veritas d.o.o..

V skladu z Uredbo (EU) 5t. 115112012 in Delegirano Uredbo Komisije (EU) St. 66512014 o dopolnitvi Uredbe (EU)

31.115112012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pogoji uporabe neobvezne navedbe kakovosti >gorski

proizvod<<, se izvaja tudi shema Gorski proizvod. Ponudnik v tem primeru ne razpolaga s certifikatom

certifikacijskega organa in zato lahko predloZi ustrezno potrdilo pristojnega ministrstva.

Na6in dokazovania v postopku ocenjevania ponudb: Ponudnik mora na priloZenem certifikatu vpisati sklop in
zaporedno Stevilko iivila iz ponudbenega predraduna, za katero prilaga dokazilo (npr. sklop 1, Stevilka iivila
1). V kolikor ponudnik na certifikatu ne bo vpisal zaporedne Stevilke sklopa in Zivila iz ponudbenega predraduna,

ga narodnik pri ocenjevanju ne bo upoSteval.

V kolikor bo ponudnik predloiil certifikat, ki ga je izdal tuji certifikacijski organ, mora na tem certifikatu
ozna6iti artikel, zapisati njegovo zaporedno Stevilko ter prevesti tisti del certifikata, ki je v zvezi s ponujenim

artiklom pomemben. V kolikor ponudnik na certifikatu v tujem jeziku ne bo upo5teval predhodnih zahtev, ga

narocnik pri ocenjevanju ne bo upo5teval.

Nadin dokazovanja v fazi vsakodnevnih dobav: Ponudnik bo moral pri vsakodnevnih dobavah artiklov, za katere je

v fazi oddaje ponudbe predloZil certifikat in zato prejel dodatne todke, predloZiti dokazilo, da posamezno Zivilo

izpolnjuje zahteve iz sheme kakovosti. Za dokazilo zado5ca 2e, da je Zivilo, ki je predmet dobave, oznadeno z

za5citnim znakom (v tem primeru, ni potrebno, da ponudnik predloZi 5e certifikat). V kolikor pa Zivilo, ki je predmet

dobave, ni oznadeno z zaSditnim znakom, bo moral ponudnik predloZiti pri vsakodnevni dobavi tak5nega Zivila

ustrezen certifikat. ee bo prihajalo do kr5itev pri sami izvedbi, lahko narodnik takoj odstopi od sporazuma o dobavi

Zivil.

Ponudniki, ki bodo za posamezni artikel v sklopu sveZega sadja in zelenjave predloZili certifikate, bodo morali v

dasu sezone zagotavljati le te artikle, saj bodo po merilu varnost in kakovost prejel dodatne todke. Narodnik bo za

narodanje uporabljal sezonski koledar zazelenjavo; sezonski koledar za sadje, razen jabolka in sezonski koledar

za jabolka, ki ga je pripravilo Ministrstvo za kmetijstuo in okolje.

Po merilu >>varnost in kakovost Zivil< pri posameznem Zivilu bo nar,odnik upoiteval izkljudno samo kateregakoli od '
zgoraj navedenih znakov ali oznadb, torej znake, ki so uradno podeljeni (certificirani) in priznani in se nana6ajo

izkljudno na varnost in kakovost Zivil. Drugih potrdil, izjav podjetij, nagrad, medalj ali blagovnih znamk Zivil ali

znakov, narodnik pri ocenjevanju ponudb po tem merilu ne bo upoSteval. Prav tako narodnik ne bo upo5teval, de

bo ponudnik pri Zivilih navedel l. kvaliteta - le ta je namred zahteva in pogoj pri vseh razpisanih Zivilih. ISO standard,

ki se nanaia na urejenost poslovanja, proizvodnje, skladi5denja ipd. ni znak kvalitete (kakovosti) Zivil; narodnik prav

tako ne bo upo5teval medalje in diplome iz raznih ocenjevanj in znaka SQ.

2. Merila za sklope ekolo5kih iivil

Narodnik bo ponudbe, po posameznih sklopih ocenil na podlagi merila >ekonomsko najugodnej5a ponudba<<, in

sicer na podlagi naslednjih meril:

Ponder 1

(M1):
Ponudbena cena 100 tock

Pri sklopih ekoloSkih Zivilje POGOJ dokazilo, da Zivila sodijo v certificirano ekolo5ko shemo. Pri predmetnih

sklopih velja torej edino merilo ponudbena cena. Narodnik bo todkoval skupno ponudbeno vrednost za ocenjeno

kolidino z DDV do najved 100 todk, in sicer na nadin, da bo najugodnej5i ponudnik dobil najvi5je Stevilo todk, vsak
naslednji pa glede na najcenejSo ponudbo sorazmerno manj5e Stevilo todk.
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Nadin dokazovania: Ponudnik mora predloZiti kopijo ustrezno veljavnega certifikata, ki dokazuje ekolo5ko kvaliteto
Zivila. V skladu z nacionalno in EU zakonodajo, ki ureja pridelavo in predelavo ekolo5kih Zivil, se na trgu Zivilo lahko
oznadi kot ekolo5ki, eko ali bio le, de je vkljudeno v uradno certifikacijsko shemo, in sicer ne glede na to, ali je
pridelano oziroma proizvedeno v EU ali ne.

Pri oddaji ponudbe za ekolo5ka Zivila:

ki glasi na proizvajalca,

:b) v primeru, da je dobavitelj distributer oziroma trgovec, pa sta pogoja:
- certifikat za ekolo5ka Zivila, ki glasi na proizvajalca in
- certifikat za distribucijo ekoloikih Zivil, ki glasi na dobavitelja - ponudnika. ,

V izvedbeni fazi morajo biti dobavljena ekoloSka Zivila pakirana tako, da bo iz deklaracije ra.zvidno ime in
koda nadzorne organizacije.,
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Dopustna ponudba je ponudba, kijo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izkljucitev in ki izpolnjuje
pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam narodnika,. dolodenim v tehni6nih
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila, je prispela piravodasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, narodnik je ni ocenil za neobidajno nizko in cena ne presega zagotovljenih
sredstev narodnika.

V nadaljevanju so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.

Narodnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narodanja izkljudil gospodarski subjekt, de
ugotovi, da je bila dospodarskemu subiektu ali osebi. ki ie dlanica upravneqa.
vodstveneqa ali nadzorneqa orqana tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila
za nieqovo zastopanie ali odlodanie ali nadzor v niem, izredena pravnomodna sodba za
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj na5tetih v 75. dlenu ZJN-3.

Narodnik bo iz postopka javnega narocanja kadar koli v postopku izkljucil gospodarski
subjekt, de se izkaZe, da je pred ali med postopkom javnega narodanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih poloZajev.

llava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s
kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. 6lena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za dlane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
(obrazec lzjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in lzpva dlanov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

Gospodarski subjekt lahko predloZi izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je
razvidno, da ne obstajajo razlogi za izkljuditev. lzpis se Steje kot dokaz o izpolnjevanju
predmetnega pogoja. lzpis ne sme biti starejSi od datuma objave konkretnega javneg-a
narodila.

V kolikor bo gospodarski subjekt predloZil zgolj lastno izjavo in izjavo dlanov organa in
zastopnikov, lahko narodnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

Narodnik bo iz sodefovanja v postopku javnega naro6anja izkljudil gospodarski subjekt, 6e
ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolniuie obveznih daiatev in druqih denarnih
nedavdnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finandno upravo, ki jih pobira davdni
organ v skladu s predpisi drZave, v kateri ima sedeZ, ali predpisi drZave narodnika, 6e
vrednost teh nepladanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaSa 50 eurov ali
ved. Steje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prej5njega stavka tudi, de
na dan oddaje ponudbe hi imel predloZenih vseh obradunov dav6nih odteqliaiev za
dohodke iz delovneqa razmeria za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.

Narodnik bo iz postopka javnega narodanja kadar koli v postopku izkljudil gospodarski
subjekt, de se izkaZe, da je pred ali med postopkom javnega naro6anja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih poloZajev.
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Naro6nik bo iz postopka javnega narodanja izkljudil gospodarski subjekt, de mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom rokaza oddajo ponudb s pravnomodno odlo6bo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge drZave dlanice ali tretje drZave dvakrat izredena
qloba zaradi prekr5ka v zyezi s pla6ilom za delo.

Narodnik bo iz postopka javnega narodanja kadar koli v postopku izkljudil gospodarski
subjekt, 6e se izkaZe, da je pred ali med postopkom javnega nqrodanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih poloZajev.

lzpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloZi potrdilo In5pektorata RS za delo iz katerega
bo razvidno, da ne obstajajo razlogiza izkljuditev.

V kolikor bo gospodarski subjekt predloZil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, lahko narodnik
potrdilo pridobi sam.

Gospodarski subjekt je vpisan v enesa od poklicnih ali poslovnih reqistrov. ki
se vodUo v drZavi 6lanici, v kateri ima gospodarski subjekt sedeZ. Seznam poklicnih
ali poslovnih registrov v drZavah dlanicah Evropske unfie doloea Priloga Xl
Direktive 20141241EU.

ee morajo imeti gospodarski subjekti dolodeno dovoljenje ali biti 6lani dolodene
organizacije, da lahko v svoji matidni drZavi opravljajo dolodeno storitev, morajo
predloZiti dokazilo o tem dovoljenju alidlanstvu.

Gospodarskisubjekt mora bitis strani proizvajalca ponujene kritine poobla5den za
tovrstna dela.

lzpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

Narodnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah.

Ponudnik zagotavlja, da narodniki zoper njega niso vlagali upravidenih reklamacij glede
kakovosti blaga in nespo5tovanja drugih dolodil pogodbe. ee nar.odnik razpolaga z dokazili
o nespo5tovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izlodi iz predmetnega postopka.

Ponudnik izpolnjuje in upo5teva predpise o higieni in zdravstueno tehnidnih pogojih v
proizvodni in prometu Zivil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti Zivil in
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z Zivili (Uradni list RS, 5t. 5212000, 4212002in 4712004-
ZdZPZ) ter predpise na podlagi Zakona o veterinarstvu -zaZivila Zivalskega izvora (Uradni
list RS, 5t. 33/2001, 11O|2OO1-ZGO-1, 4512004-ZdZPKG,93/2005-ZVMS,90t2012 - Zd
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ZPVHWR), Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, 5t. 93/2005, 9012012

-ZdZPVHVVRin2312013-ZZZiv-C),Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS,5t.45/2008,
5712012,9012012-Zd ZPVHWR in2612014) in Zakona o krmi (Uradni list RS, 51.12712006,
9012012 - Zd ZPVHW. Ponudnik uposteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih Zivil
(Uradni list RS, 5t. 63/2002, 1 17 12002, 4612006, 53 12007).

Ponudnik zagotavlja, da so proizvodi proizvedeni skladno s proizvajalnimi specifikacijami ter
pripadajodimi HACCP Studijami.

Vzpostavljen zahtevan sistem HACCP notranjega nadzora mora zagotavljati neoporednost
izdelkov in vkljudevati:

o mikrobiolo5ko kontrolo (izdelkov, surovin, delovnih povr5in),
.i kontrolo postopkov in procesov (sprejem, predelava in iz dobava, distoca,

zdravsfu ena ustreznost vode, dezinsekcija in deratizacija, temperature),
. uteden sistem izobraZevanja in usposabljanja osebja,
. plan HACCP,

inSpekcijski nadzor.

Ponudnik upo5teva obveznosti Uredbe o izvajanju delov dolodenih uredb Skupnosti glede
Zivil, higiene Zivil in uradnega nadzora nad Zivili (Uradni list RS, 51.7212010).

Ponudnik upo5teva uredbo Komisije (ES), 5t. 3712005, o spremljanju temperature v
prevoznih sredstvih, skladi5dih in pri shranjevanju hitro zamznjenih Zivil, namenjenih za
prehrano ljudi (Uradni list RS, 5t. 10/2005, st. 18), z vsemi spremembami.

Ponudnik upoSteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaZevalih v
Zivilih (Uradni list RS, 61.2712007,38/2010 in 5712011), Uredbo Sveta (EGS), 5t. 315/93, o
doloditvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 5t. 37193, str. 1.), Uredbo (ES)
Komisije 5t. 1881/06 o doloditui mejnih vrednosti nekaterih onesnaievalv Zivilih (UL L 5t.

364, str. 5).

Ponudnik zagolavlja zahtevane letne kolidine blaga.

Ponudnik zagotavlja dostavo blaga fco skladiSde narodnika razloZeno in odzivni das en
delavni dan (24 ur).

Ponudnik zagotavlja, da so vsa ponujena Zivila >1. kvalitete<<.
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ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj na5teti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem

in drugim navodilom iz razpisne Oot-umentacile, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami narodnika,

podpisana in Zigosana, kjer je to oznadeno.

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V

primeru, de ponudnik poiameznega zahtevanega dokumenta ne predloZi, ali pa bo predloZeni dokument v

nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naro6nik'tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.

lzpolnjen, podpisan in Zigosan.

lzpolnjen, podpisan in Zigosan

lzpolnjen, podpisan in Zigosan.

lzpolnjen, podpislan in Zigosan.
lzjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

lzpolnjen, podpisan in iigosan.

lzjava dlanov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz

kazenske evidence

lzpolnjen, podpisan in Zigosan

Okvirni sporazum
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Obrazec 5t: 1

Na osnovi povabila za narodilo >rSukcesivna dobava konvencionalnih in ekolo5kih Livil za obdobje 22

mesecev in sicer od 1 . 03. 2022 do 31 . 12. 2023< dajemo ponudbo, kot sledi:

l. Ponudba Stevilka:

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

Ponudbo oddajamo (ustrezno oznadite):

. za celotno narodilo

. za sklope 5t.

I samostojno

I z naslednjimi partnerji (navedite samo firme):

I z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme)

f] z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme)

ll. Ponudbena cena

Oznaka
sklopa

Naziv sklopa'
Ponudbena vrednost
brez DDV za ocenjeno

koli6ino
DDV

Ponudbena
vrednost z DDV za
ocenjeno koliiino

1 MLEKO IN MLEENI IZDELKI

2.
MESO IN MESNI IZDELKI

3
PERUTNINSKO MESO IN
IZDELKI

4.
ZAMRZNJENE IN
KONZERVIRANE RIBE

SADJE IN ZELENJAVA

o.
ZAMRZNENO SADJE IN
ZELENJAVA

7.
KONZERVIRANO SADJE IN
ZELENJAVA



8. SADNI SOKOVI IN SIRUPI

9.
ZAMRZNJENI IZDELKI IZ
TESTA

10. KRUH IN PEKOVSKI IZDELKI

11.
OSTALO PREHRAMBENO
BLAGO

12. MLEVSKI IZDELKI

13. TESTENINE

14. SLADOLED

15.
EKoLoSKA Zrvrm rx
IZDELKI

16.
eroloSro MLEKo rN
uleerur rzDELKl

17. eroloSro MESo

18. JAJCA

lll. Rok veljavnosti.ponudbe

Ponudba velja do 31.03.2022. 
:

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe'pomeni razlog za zavrnitev
ponudbe.

lV, Podatkio pladilu

Rok pfadila je 30 dni od izstavitue e-raduna, e-radune pa dobavitelji izdajajo zbirno 1 x mesedno, in sicer 1 zbiren
e-radun.

Kraj in datum:
lme in priimek:

(Zig in podpis)



Obrazec 5t:1a

KONTAKTNA OSEBA:

E.POSTA KONTAKTNE OSEBE:

TELEFON

ID ZA DDV:

PRISTOJNI FINANENI URAD:

MATICNA STEVITXI:

SrevrtxE TRANSAKcTJSKIH
RACUNOV:

POOBLASEENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN

SPORAZUMA:

RAZVRSTITEV DRUZBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika

druZba)

CI-RT.IIUPRAVNEGA IN
VODSTVENEGA ORGANA (npr.
zakoniti zastopniki, 6lani unra_v;,

eunt'ruADzonNEea
ORGANA (de ga gospodarski

POOBLASdENCI ZA
ZASTOPANJE, ODLOEANJE ALI

NADZOR (npr. Prokuristi)t

POOBLASEENA OSEBA ZA
VROCANJE:

lme in piimek, ulica in hi$na Stevitka,
kraj v Republiki Stoveniii

(izpolni ponudnik, ki nima sedeia v
, RepublikiSloveniji)

oza navedene osebe je potrebno predloZiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci

lme in priimek:Kraj in datum:

(Zig in podpis)



Obrazec 5t: 2

Y zvezi z javnim narodilom >Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloSkih iivil za obdobje 22 mesecev<<

(naziv ponudnika, paftnerja v skupni ponudbi)

s polno odgovornostjo izjavljamo, da:

. vse kopije dokumentov, ki so priloZeni ponudbi, ustrezajo originalom;

. ne bomo imeli do narodnika predmetnega razpisa nobenega odSkodninskega zahtevka, 6e ne bomo

izbrani kot najugodnej5i ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali

odstopa od izvedbe javnega narodila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stro5kov, ki smo jih imeli s
pripravo ponudbene dokumentacije;

. vse navedbe iz ponudbe ustrezajo <iejanskemu stanju - ponudnik narodniku daje pooblastilo, da jih
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na narodnikovo zahtevo predloZili ustrezna pooblastila, ce
jih bo ta zahteval;

. v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod

katerimi dajemo svojo ponudbo, ter sogla5amo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del sporazuma;
. smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju sporazuma spo5tovali obveznosti, ki izhajajo iz

predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
. smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izku5njami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni

izvesti zahteve iz javnega narodila;
. bomo v primeru zamenjave prigla5enih podizvajalcev ali prigla5enih kadrov pred njihovo menjavo

pridobili pisno soglasje narodnika;
. bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso prigla5eni v ponudbi, predhodno pridobili pisno

soglasje narodnika;
. bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi; izpolnjevali vse narodnikove pogoje, ki jih

morajo izpolnjevati podizvajalci;
o bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglaiene podizvajalce, na katere kapacitete se je

ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma
najmanj v obsegu, ki bi zadoScal za priznanje usposobljenosti, de bi bili te podizvajalci navedeni v
sami ponudbi namesto podizvajalcev, kijih zamenjujejo;

. se v celoti strinjamo in sprbjemamo pogoje narodnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po

njih dajemo svojo ponudbo za izdelke v posameznih sklopih ter da pod navedenimi pogoji pristopamo

k izvedbi predmeta javnega narodila;
o bomo predloZili vsa zahtevana zavarovanja posla;
. smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoloZljivo razpisno dokumentacijo;
. smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upo5teva pri oddaji tega javnega narodila;
. smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega narodila;
. bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani kolicini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne

dokumentacije za oddajo tega javnega narodila;
. smo pri sestavi ponudbe upoStevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
. za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naro6nikom, kot izhaja iz 35. clena ZlntPK;
. so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnidni in verodostojni.



lzjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami narodnika:

. imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega narodila,

. smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v drZavi sedeZa,

. nismo bili pravnomodno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja na5tetega v prvem odstavku 75.

dlena ZJN-3,
. nismo izlodeni iz postopkov javnih narodil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z

negativnimi referencami,
. nimarno na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi drZave, v kateri imamo sedeZ,

zapadlih, nepladanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavdnih obveznosti v skladu z zakonom,
ki ureja finandno upravo, ki jih pobira davdni organ v skladu s predpisi drZave, v vrednosti 50 EUR ali

ved,
. na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloZenih obradunov dav6nih odtegljajev za dohodke

iz delovnega razmerjaza obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
o v zadnjih 6 mesecih noben od naSih odprtih transakcijskih radunov ni bil blokiran iz razloga

neporavnanih obveznosti iz davdnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvrSb za ved
kot pet dni skupaj,

r v zadnjih treh letih pred potekom rokaza oddajo ponudb ni bila s pravnomodno odlodbo pristojnega

organa Republike Slovenije ali druge drZave dlanice ali tretje drZave dvakrat izredena globa zaradi
prekrSka v zvezi s pladibm za delo,

o z drugimi gospodarskimi subjekti nipmo sklenili dogovora, katerega cilj ali ucinek je prepredevati,

omejevati ali izkrivljati konkurenco,
. nismo bili s pravnomodno sodbo v katerikoli drZavi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim

ravnanjem,
r pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavEalole razlage ali teh

informacij nismo zagotovili,
o izpolnjujemo vse ostale pogoje zaizvedbo narodila, ki jih doloda razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave iziavliamo. da izpolniujemo vse poooje iz razpisne dokumentaciie. za katere je navedeno, da
se izpolnjevanie izkazuie s podpisom te iziavel

Kraj in datum: lrne in priimek;

(Zig in podpis)



Obrazec 5t: 3

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da na5a druZba, (Firma),
ni bila pravnomodno obsojena zaradi kaznivih(Naslov), matidna Stevilka:

dejanj, ki so na5teta v prvem odstavku 75. dlena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:

. gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s
pravnomodno odlodbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drZave dlanice ali tretje drZave
dvakrat izredena globa zaradi prekr5ka v zvezi s placilom za delo,

o lahko narodnik sam pridobi potrdila, ki se nana5ajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
drZavni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,

. bomo, v kolikor bo naro6nik zahteval, v postavljenem roku naro6niku izrodili ustrezna potrdila, ki se
nanaSajo nazgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo drZavni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Kraj in datum: lme in priimek:

(i!E in podpis)



Obrazec 5t: 4

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomodno obsojen lazaradi kaznivih dejanj,

ki so opredeljena v prvem odstavku 75. 6lena ZJN-3' Obenem izjavljam, da:

r lahko narodnik sam pridobi potrdila, ki se nana5ajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo

drZavni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilcijavnih pooblastil,

. bom, v koiikor bo narocnik zahteval, v postavljenem roku naro6niku izroeilla ustrezna potrdila, ki se

nana5ajo nazgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo drZavni organi, organi

lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.

Kraj in datum: lme in priimek:

(pcdpisi



Osnovna Sola in Vrtec SV. TROJICA, Meznarideva 1,2235 $veta Trojica v Slovenskih goricah, ki jo zastopa
ravnatelj Darko Skerget, matidna Stevilka: 5084024000, davdna Stevilka: 94208247 (v nadaljevanju: narodnik)

in stranke okvirnega sporazuma

(naziv in naslov ponudnika)

kijo zastopa
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

matidna Stevilka: , lD za DDV: TRR:5156
(v nadaljevanju: L podpisnik, dobavitelj, ekonomsko najugodnej5i ponudnik)

2.
(naziv in naslov ponudnika)

kijo zastopa
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

matidna Stevilka: , lD za DDV: TRR:5156
(v nadaljevanju: 2. podpisnik, dobavitelj, drugi najugodnej5i ponudnik)

(naziv in naslov ponudnika)

kijo zastopa
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)

mati6na Stevilka: , lD za DDV: TRR:5156
(v nadaljevanju: 3. podpisnik, dobavitelj, drugi najugodnej5i ponudnik)

sklepata naslednjo

OKVIRNI SPORAZUM O SUKCESIVNI DOBAVI
KONVENCIONALNIH IN EKOLOSKIH ZVIL

I. UVODNA DOLOEBA
1. dlen

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da:
^ je narodnik Osnovna Sola in Vrtec SV. TROJICA, Meznari6eva 1,2235 Sveta Trojica v Slovenskih

goricah v postopku eviden6nega narodila zbral ved konkurendnih ponudb

- Pogodba se sklene za obdobje dvaindvajset (22) mesecev in sicer od 1. 3. 2022 do 31. 12. 2023.
- Sestavni del te pogodbe so pogoji dolodeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno

dokumentacijo strank pogodbe.

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA
, ' 2-ebn

Stranki pogodbe sogla5ata, da je predmet te pogodbe dobava Zivil iz (sklopa) (v nadaljevanju:
Zivila), ki jih navaja v ponudbi in predraduna, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe (v nadaljevanju: ponudba)



dane na javni razpis. Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal narodilo v skladu z vsemi pogoji in zahtevami (da
bo narodniku dobavljal kvalitetna in neoporedna iivila, ki bodo odgovarjala vsem veljavnim predpisom v
Republiki Sloveniji, standardom in deklarirani kvaliteti na embalaZi iivila), ki so bili dolodeni v razpisni
dokumentaciji po javnem narodilu.

'u 
tlttnt'u't

Dobavitelj se obvezuje, da bo Zivila, ki so predmet te pogodbe in njegove ponudbe, narodniku dobavljal po cenah,
ki jih je navedel v predradunu, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe dane na javni razpis.

Kondna cena Zivil vkljuduje pariteto "dostavljeno na naslov,narodnika in razloZeno". Z dostavo se narodniku preda
tudi dobavnica v papirni obliki.

Dobaviteljzagotavlja narodniku fiksne cene;!@ (1.3.2022-28.2.20231od dneva zadetka izvalanjanarodila.

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe, narodniku dobavljal po cenah in blagovnih znamkah,
ki so navedene v priloZenih razpisnih obrazcih..., ki je sestavni del te pogodbe. Vrednost blaga po pogodbi je
orientacijska v skladu z razpisnimi pogoji,

Naro6nik bo narodal blago pri dobavitelju sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami in
sestavljenimi tedenskimi jedilniki. Koli6ine iz javnega razpisa so okvirne tako, da naro6nik ne odgovarja
dobavitelju za nedoseganje koli6in iz javnega razpisa v primeru, da se koli6ine ne dosegajo, zaradi
zmanjSanja potreb pri narodniku.

v. oDPrRA"jli:?r^rRENcE

Narodnik bo med strankami tega sporazuma po izteku 12 mesecev izvedel odpiranje konkurence na nadin, da jih
bo pozval k predloZitvi predracuna iz sklopa, za katerega je sklenjen ta sporazum.

Stranke tega sporazuma bodo naro6niku po e-poSti posredovale predradune s cenami za artikle, ki bodo na
seznamu, najkasneje v petih dneh po prejemu povabila o oddaji ponudbe - Predraduna.

V primeru, da stranka okvirnega sporazuma predradunov ne bo posredovala v roku, ki ga bo dolodil narodnik, bo
narodnik smatral, da za naslednje tekode obdobje 12-ih mesecev dobavitelj ponuja izdelke po cenah izzadnjega
predloZenega cenika - Predraduna, tazen v primeru, da je naro6nik v nov obrazec predraduna vkljudil nove izdelke.
V tem primeru se Steje, da dobavitelj ponudbe za obdobje, za katerega se odpira konkurenca, ni oddal.

Narodnik od dobaviteljev pridakuje aktivno oddajo ponudb v postopku odpiranja konkurence, v nasprotnem primeru
bo narodnik odstopil od sporazuma.

Narodnik si pridrZuje pravico, da obseg ponudbenega predraduna v postopku posameznega odpiranja konkurence
spremeni.

Narodnik bo vse stranke okvirnega sporazuma obvestil o izidu postopka in izbiri preko Portala javnih narodil. lzbiro
bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.

Javnega odpiranja ponudb v postopku odpiranja konkurence ne bo.

Narodnik si pridrZuje pravico, da izjemoma konkurence v dolodenem obdobje ne bo odpiral, v tem primeru so
stranke sporazumne, da se nadaljnje dobave vr5ijo po (zadnji) veljavni ponudbi, ki jo je ponudnik oddal bodisi v
postopku prijave za sodelovanje bodisi v zadnjem postopku odpiranja konkurence.

VI. PLAEILNIPOGOJI
5. dlen

Stranki sporazumno sogla5ata, da bo dobavitelj narodniku izstavljal en zbirni e-radun, ki bo zajemal dobavljeno
blago za pretekli mesec. Na radunu morajo biti navedene Stevilke dobavnic z datumi, po katerih je izstavljen ra6un.

Narodnik bo dobavitelju placal ra6un v roku do 30 brezobrestnih dni
transakcijskiradundobavite|ja5tevi|kaS|56-

datuma izdaje vsakega raduna, naod
pri

V primeru reklamacije Zivil se pladilo delno ali v celoti zadrZi do odprave vzrokov reklamacije



VII. NAROEANJE IN DOBAVA ZIVIL
6. dlen

Dobavitelj bo narodniku dobavljal Zivila, ki so predmet te pogodbe, na podlagi njegovega narodila dnevno, glede na

narodilo tudi vefkrat tedensko, tedensko ali mesedno, in sicer do ure, ali v roku in ob dasu, ki ga sporazumno

dogovorita stranki pogodbe.

Vsa narodena Zivila bo dobavitelj narodniku dobavljal najpozneje v roku enega delovnega dne (24 ur) od dneva

prejema narodila, razen v primeru, da se narodnik in dobavitelj ne dogovorita drugade.

Ponudnik mora doslaviti blago na naslov kuhinje osnovne Sole: Meznarideva 1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih
goricah.

Ponudnik mora dostaviti blago glede na dejanske potrebe narodnika na zgoraj navedeni naslov (fco naro6nik

skladi5ce razlo|eno) do dogovorjene ure zjutrajza teko6i dan za vse sklope, podsklope.

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga narodniku predloZil prevzemnico-dobavnico, v kateri je navedena

kolidina biaga. Narodnik mora takoj ob prevzemu blaga in embalaZe opraviti kolidinski in kakovostni prevzem.

Stranki pogodbe se dogovorita, da dobavitelj dostavlja blago v svoji embalaZi, ki jo mora dobavitelj 5e isti dan oz.

najkasnejJnaslednjega dne po dobavi prevzeti.nazaj in odpeljati s prostora narodnika. V primeru, da dobavitelj ne

odpelje ernbalaZe, lahko naro6nik na stroSke dobavitelja organizira odvoz embalaZe.

Dobavitelj jamdi in se obvezuje, da dostavljenih Zivil ne bo puSdal na prostem, pred prostori, v katere mora biti

opravljeni-dostava ali na kaki5en koli drug nadin, ki ni v skladu s HACCP sistemom in sanitarno zdravstvenimi

predpisi.

Zamenjava narodenega Zivilazdrugim tekom izvajanja narodila ni dovoljena, razenv primeru, da narodenegaiivila
ni na ir2i5du in se fe ponudnik predhodno dogovoril z narodnikom za dostavo >enakovrednega Zivila< po

nespremenjeni ceni. bele za Zivilo, katerega ponudnik zamenia z drugim, >enakovrednim Zivilom<, ponudnik pri

oddaji ponudbe podal certiRt<at za ,varnos{ in kakovost Zivil< in je tako Zivilo prejelo tocko po merilu >varnost in

kakovost Zivil<<, mora tudi novo rrenakovredno Zivilo< imeti certifikat za )varnost in kakovost Zivil<<

7. dlen

S strani narodnika je poopla5cena oseba za izvr5evanje ter skrbnik te pogodbe ravnatelj Darko Skerget.

S strani dobavitelja je pooblaidena oseba za izvr5evanje Pogodbe '

8. dlen

V primeru, da bi narodnik tekom trajanja te pogodbe potreboval Zivila, ki niso predmet te pogodbe, pa jih dobavitelj'

lahko dobavi, se bo z dobaviteljem dogovoril za dobavo takega Zivila. Narodnik in dobavitelj bosta v navedenem

primeru dogovorila ceno za Zivilo, medi'em ko vsi ostali pogoji vezani na dobavo Zivil veljajo iz te pogodbe.

vr [. KAKovo.r] 
I'i:l=^LAMAc 

rJ E

Dobavitelj je dolZan nekvalitetno blago oz. pokvarjeno blago nadomestiti z novim do roka, ki ga dobavitelju za

konkretno dobavo dolodi narodnik.
ee je predmet pogodbe hitro pokvarljivo blago je dolZan dobavitelj nadomestiti nekvalitetno blago z novim

najkasneje v roku 1 ure od prejema reklamacije.
Stioike, nastale zzamenjavo nekvalitetnega oz. pokvarjenega blaga, vkljucno s prevoznimi, nosi dobavitelj.

de se ugotovi, da Zivila niso istovetna z narodenimi, 6e odstopajo od dogovorjene kakovosti in kolicine, lahko

narocnik prevzem odkloni.

Oe naro6nik v kasnej$i obdelavi Zivil ugotovi oporednost ali ne kvaliteto Zivil ali da Zivila ne ustrezajo njegovemu

narodilu, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklarhacija.

Vsako prejeto pisno reklamacijo mora dobavitelj re5iti najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu. O re5itvi

reklamacije je dobavitelj dolZan naro6nika pisno obvestiti.

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje zahtev iz razpisne dokumentacije po javnem narodilu iz 1 . dlena tega pogodbe,

dolodil te pogodbe in ne re5uje reklamacij prejetih s strani narodnika, narodnik zadne ustrezne postopke za
prekinitev te pogodbe.



Dobavitelj je dolZan oporedna ali nekvalitetna Zivila oziroma Zivila, ki ne ustrezajo narodilu, nadomestiti z novimi,

najkasneje pa v roku tieh ur od ure prejema reklamacije, razen, 6e se stranki pogodbe ne dogovorita drugade glede

na lokacijo dobavitelja.

Vse stro5ke povezane z reklamacijami krije dobavitelj.

IX. ODSTOP OD POGODBE
10. clen

Narodnik je prost zaveze narodanja Zivil po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoli5dine, zaradi katerih bo narodnik

odstopil od narodila po tej pogodbi. OkoliSdine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so:

neizpolnjevanje pogojev zapriznarye sposobnosti v skladu zZakonom o javnem narodanju,

- zadetek stedajnega PostoPka,
- prenehanjeposlovanjadobavitelja,
- ne zagotavljanje pogojev, kijih zahteva HACCP sistem,

- dobava Zivil, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti, pakiranju, kakovosti (kvalitete), zdravstveni neoporednosti

in dobava Zivil, kjer je rok uporabe pred potekom ali po poteku'

- neupo5tevanje reklamacij in ne re5evanje reklamacij,

- neupo5tevanje dogovorjenih cen Zivil in rokov dobav oziroma samovoljno povedanje cen Zivil,

- nespo5tovanje in neustrezno izpolnjevanje dolocil tega pogodbe.

Narodnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja in sicer v roku treh mesecev pred

nameravanim odstopom, razen v primeru prve, druge, tretje in detrte alineje prvega odstavka tega dlena, ko ima

narodnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe.

V primeru neizpolnjevanja dolodil te pogodbe s strani narodnika, ki se nanaSa na pladilo dobavljenih Zivil, ima

dobavitelj pravico oOstopiti od te pogodbe, o demer mora pisno obvestiti naro6nika, in sicer najmanj tri mesece pred

nameravanim odstopom od tega pogodbe.

Narocnik si pridrZuje pravico, da zmanj5a obseg narodila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Prav tako

lahko narodnik brez odpovednega roka odstopi od pogodbe v primeru, da nima ved zagotovljenih sredstev.

X. RAZVEZNI POGOJ
11. dlen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresnidi v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliScin:

- de bo narocnik seznanjen, da je sodi5de s pravnomodno odloditvijo ugotovilo krSitev obveznosti delovne,

okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- 6e bo narodnik seznanjen, da je pristojni drZavni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v dasu izvajanja.

pogodbe ugotovil najmanj dve krSitvi v zvezi s:
o pla6ilom za delo,

: o delovnirn dasom,
o Poditki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmeria

aliv zvezi z zaPoslovanjem na drno
in za kateri mu je bila s pravnomodno odloditvijo ali ved pravnomodnimi odlocitvami izredena globa za

prekrSek,

in pod pogojem, da je od seznanitue s kriitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 5e najmanj Sest mesecev oziroma

de dobavitelj nastopa s podizvajalcem patudi, dezaradi ugotovljene kriitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti

ali zamenja tega podizvajalca skladno z doloiili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kr5itvijo.

V primeru izpolnitve okoli5cine in pogojev iz prejinjega odstavka se Steje, da je pogodba razvezana z dnem

sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega narodila za predmetno narodilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo

narocnik obvestil izvajalca/dobavitelja.

de narodnik v roku 30 dni od seznanitve s kr5ituijo ne zadne novega postopka javnega narodila, se 5teje, da je

pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kriitvijo.



Xl. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA in SOCIALNA KLAVZULA
12. dlen

Pogodbe pri kateri kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, naro6niku, predstavniku ali posredniku

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak5no nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejSimi pogoji ali

- za opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali qpustitev je narodniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzrodena Skoda

ali je omogocena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku narodnika, organa, posredniku organa ali

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,

Bosredniku; je ,nidna.

Pogodba preneha veljati; de je narodnik seznanjen, da je pristojni organ,ali sodi5de s pravnomodno odloditvijo

usotoviro kriitev derovne' okorjske """*'*;'ri:l^n=t:"ri;:"n"''" ari njesovesa podizvajarca'

132. dlen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank, izvajati pa se zadne s 1.3. 2022.

Pogodba je sklenjen za doloden das in sicer za.das 22 mesecev od dneva za6etka izvalania pogodbe, to je od
1. 3. 2022 do 31. 12. 2023.

XIII" RESEVANJE SPOROV
14. dlen

Stranki pogodbe bosta morebitne spore nastale pri izvr5evanju te pogodbe re5evale sporazumno, v nasprotnem
primeru bo o sporu odlodalo stvarno pristojno sodi5de po sedeZu narodnika po pravu Republike Slovenije.

Ta pogodba je sestavljena v Stirih (4) enakih izvodih, od katerih vsaka od strank prejme po en (1) izvod.

Sveta Trojica,

Naro6nik:

Kraj in datum,

Dobavitelj:
OS in Vrtec SV. TROJICA
Ravnatelj Darko Skerget


