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Obrazec - 2 

 
Številka: 430-4/2011        Datum: 12. 12. 2011 
 
 

I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
A. Splošno 

I. točka 
 
Na Portalu javnih naročil, dne 12. 12. 2011 ter v Uradnem listu EU, je bil objavljen javni razpis 
po odprtem postopku za »Sukcesivno dobavo prehrambenega blaga«, s sklenitvijo okvirnih 
sporazumov za obdobje štirih (4) let, po naslednjih razpisanih sklopih: 
 

Sklop Naziv 

1. sklop Sveže meso 

2. sklop Perutnina 

3. sklop Suhomesnati izdelki 

4. sklop Kruh in pekovsko pecivo 

5. sklop Slaščičarski izdelki 

6. sklop Mleko in mlečni izdelki 

7. sklop Splošno prehrambeno blago 

8. sklop Jajca 

9. sklop Jedilno olje 

10. sklop Sveža zelenjava in sadje 

11. sklop Krompir 

12. sklop Zmrznjena zelenjava in sadje 

13. sklop Zmrznjeni izdelki 

14. sklop Ribe – sveže in zmrznjene 

 
Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop ali vse razpisane sklope blaga. V 
primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba 
predložena tako, da se lahko ocenjuje po razpisanih sklopih.  
 

II. točka 
 
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki 
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
 

III. točka 
 
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih 
naročil. 
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Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v roku iz 
IV. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.  
 
Sestanka s ponudniki ne bo.  
 

IV. točka 
 
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred 
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana 
pravočasno. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni 
pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi 
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S 
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem odpiranju 
ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge 
informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v 
ponudbi. 
 

V. točka 
 
Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: 
 
Srednja gostinska in turistična šola Izola 
Prekomorskih brigad 7 
6310 Izola 
 
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloženo k tem Navodilom. 
Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in 
bodo pravilno označene. 
 
 
B. Ugotavljanje sposobnosti 
 

VI. točka 
 
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 
 Ponudbo (OBR-3), 
 Ponudbene predračune (OBR-3/1-14), 
 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), 
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 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5); 
 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6), 
 Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-7), 
 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-8), 
 Izjavo o zagotavljanju letnih količin (OBR-9), 
 Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-10), 
 Parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-11/a), 
 Parafiran vzorec okvirnega sporazuma za 10. sklop in 11. sklop (OBR-11/b). 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in 
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tej točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 

VII. točka 
 
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
a. Osnovna sposobnost 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 
55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah 
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje 
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito 
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, 
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.  
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih 
interesov Evropskih skupnosti. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
2. Ponudnik: 
- ni v stečajnem postopku;  
- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki 

ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil 
kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja 
družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem 
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima 
sedež, ali določbami države naročnika; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami 
države naročnika. 

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega 
odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za 
podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) 
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 
V tem primeru:  
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 

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

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi 
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 
začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku 
prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni 
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s 
pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna 
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z 
določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno 
podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času 
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu 
posredoval podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-5) 
 
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo 
sedež v Republiki Sloveniji. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-6) 
 
b. Poklicna sposobnost 
6. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 
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takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
c. Ekonomska in finančna sposobnost 
8. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
 
9. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranih 
transakcijskih računov. 
Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
10. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema 
pravilno izstavljenega računa.  
Dokazilo: izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih. (OBR-7) 
 
d. Tehnična in kadrovska sposobnost 
11. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih 
pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-8) 
 
12. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij 
glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z 
dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega 
postopka. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. (OBR-8) 
 
13. Ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga. 
Dokazilo: izjava o zagotavljanju letnih količin. (OBR-9) 
 
14. Ponudnik zagotavlja, da bo blago dostavil fco skladišče naročnika razloženo v roku enega 
(1) delavnega dne po prejemu naročila. 
Dokazilo: izjava o dobavi in zagotavljanju letnih količin. (OBR-9) 
 

VIII. točka 
 
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, 
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi. 
 
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo 
okvirnih sporazumov preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma 
drugih navedb iz ponudbe. 
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, 
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bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 
drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop blaga ali vse razpisane 
sklope blaga. 
 

IX. točka 
 
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez 
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  
 
Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala. 
 
C. Merilo za izbor 
 

X. točka 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena 
ponudbenega predračuna. 
 

XI. točka 
 
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval 
nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in 
tako dobljene vrednosti sešteje.  
 
Cene so za čas veljavnosti ponudbe fiksne. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je 
določen v vzorcih okvirnih sporazumov. 
 

XII. točka 
 
Naročnik bo v posameznem sklopu blaga sklenil okvirni sporazum s praviloma tremi 
ponudniki, razen če na tržišču ni dovolj usposobljenih ponudnikov, za obdobje štirih (4) let, ki 
jih bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije. 
 
Naročnik bo izbral praviloma tri najugodnejše ponudnike glede na uspešnost v okviru 
razpisanega merila po vrstnem redu, na podlagi ponudbenega predračuna, s katerimi bo 
sklenil okvirni sporazum za obdobje štirih (4) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsakih 
dvanajst mesecev med sklenitelji okvirnega sporazuma. Izjemoma bo naročnik, v primeru, da 
gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, ni dovolj ali če ne bo prejel dovolj 
sprejemljivih ponudb, sklenil okvirni sporazum z enim ali dvema ponudnikoma. 
 
Naročilo za dvanajst mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo 
najugodnejši za posamezen razpisan sklop blaga med sklenitelji okvirnega sporazuma. 
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Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih mesecev.  
 
Izjema: 
Izjema velja za razpisan 10. sklop – sveže sadje in zelenjava in 11. sklop – krompir. V teh 
sklopih blaga bo naročnik izbral najugodnejše tri ponudnike, glede na uspešnost v okviru 
razpisanega merila po vrstnem redu na podlagi ponudbenega predračuna in razpisanih meril 
in sklenil okviri sporazum za obdobje štirih (4) let brez ponovnega odpiranja konkurence. 
Izjemoma bo naročnik, v primeru, da gospodarskih subjektov, ki izpolnjujejo pogoje, ni dovolj 
ali če ne bo prejel dovolj sprejemljivih ponudb, sklenil okvirni sporazum z enim ali dvema 
ponudnikoma. Naročnik bo v času trajanja okvirnega sporazuma kupoval posamezne artikle 
iz ponudbenega predračuna pri tistem ponudniku, ki bo nudil nižje cene za posamezne 
artikle v času nabave.  
Cene po ponudbenem predračunu so veljavne dokler dobavitelj naročnika pisno ne obvesti o 
spremembi cen, vendar se ne smejo spremeniti do 30. 06. 2012. 
 
D. Finančna zavarovanja 
 

XIII. točka 
 
Ponudnik mora predložiti: 
 

 menico za resnost ponudbe v znesku 3.000,00 EUR. 
 
Ponudniki, ki kandidirajo na eno skupino blaga oz. en sklop, oz. več skupin oz. sklopov pa 
skupna vrednost ponudbe ne presega 15.000,00 EUR, ne rabijo predložiti finančnega 
zavarovanja. 
 
Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. 
 
E. Pogoji dobave 
 

XIV. točka 
 
Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse 
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v 
ponudbene predračune niso dovoljeni. 
 
Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni na koncu vsakega predračuna in 
veljajo samo za dobavo blaga v tem sklopu. 
 
Naročnik lahko kupuje tudi tiste artikle blaga, ki niso na ponudbenem predračunu, če jih bo 
potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo ponudnik posredoval ob 
podpisu okvirnega sporazuma. 
 
Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu 
ponuditi blago po teh cenah. 
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F. Splošni in posebni pogoji 
 

XV. točka 
 
Ponudba mora veljati do 30. 06. 2012. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo 
spremembo v materialu, količini in načinu dela.  
 

XVI. točka 
 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  solidarno do naročnika.  
 
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 
izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz VII. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno 
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 
gospodarske subjekte skupaj. 
 

XVII. točka 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani parafirati in žigosati.  
 

XVIII. točka 
 
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na 
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli 
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede 
ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 
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V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 
G. Sprememba in umik ponudbe 
 

XIX. točka 
 
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. 
Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali 
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
 
Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili V. 
točke Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb 
in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi 
ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo 
ponudb. 
 
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. 
 
H. Pouk o pravnem sredstvu 
 

XX. točka 
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011 – ZTP-D; v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka 
oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega 
sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji 
je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovorniki javnega interesa, 
opredeljeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. 
 
Vlagatelj mora pred vložitvijo zahtevka za revizijo plačati takso, v višini kot jo določa 71. člen 
ZPVPJN: 

Vložitev zahtevka za 
revizijo, ki se nanaša na: 

Postopek oziroma način oddaje 
javnega naročila 

Višina takse 
(v EUR) 

objavo obvestila o naročilu 
ali razpisno dokumentacijo 

postopek oddaje naročila male 
vrednosti 

750 
postopek zbiranja ponudb po 
predhodni objavi 

odprti postopek 

1.500 
postopek s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti 

postopek s pogajanji po 
predhodni objavi 



Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Srednja gostinska in turistična šola Izola, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola >  Matična številka: 5088682000 >  
Identifikacijska številka; SI11941294 > Podračun pri UJP: 01100-6030697516 > T: ++386 5 66 21 720 > F: +386 5 66 21 725 >  

E: sgtsi@guest.arnes.si > I: www.sgtsizola.si 
Stran 13 od 75 

II. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 



Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Srednja gostinska in turistična šola Izola, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola >  Matična številka: 5088682000 >  
Identifikacijska številka; SI11941294 > Podračun pri UJP: 01100-6030697516 > T: ++386 5 66 21 720 > F: +386 5 66 21 725 >  

E: sgtsi@guest.arnes.si > I: www.sgtsizola.si 
Stran 14 od 75 

Obrazec - 3 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 

P O N U D B A, št.  
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 12. 12. 2011, pod 
številko objave      , ter v Uradnem listu EU, dne      , Dokument      , se prijavljamo 
na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za 
izdelavo ponudbe za naslednje razpisane sklope: 
 
Ponudnik vpiše končno ponudbeno ceno za posamezni sklop, na katerega se prijavlja, v EUR 
z DDV: 
 

Zap. 
št. 

Ime sklopa 
Končna ponudbena cena v 

EUR z DDV 

1. Sveže meso       

2. Perutnina       

3. Suhomesnati izdelki       

4. Kruh in pekovsko pecivo       

5. Slaščičarski izdelki       

6. Mleko in mlečni izdelki       

7. Splošno prehrambeno blago       

8. Jajca       

9. Jedilno olje       

10. Sveža zelenjava in sadje       

11. Zmrznjena zelenjava in sadje       

12. Zmrznjeni izdelki       

13. Ribe – sveže in zmrznjene       

* Priloga: Ponudbeni predračuni (OBR-3/1-14) 
Podatki o gospodarskem subjektu: 
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Podatki o gospodarskem subjektu 

Firma oziroma ime:       

Zakoniti zastopnik:       

Davčna številka:       

Številka TRR:       

Matična številka:       

Naslov:       

Številka telefona:       

Številka faksa:       

E-naslov za obveščanje 
ponudnikov: 

      

Kontaktna oseba ponudnika za 
obveščanje: 

      

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe: 

      

 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec – 3/1 

 

Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 
 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – 1. SKLOP: SVEŽE MESO 
 
 

Z.š. Opis Poreklo, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  Juneče – stegno BK       kg 2000                               

2  
Juneče – rostbif s 
pljučno 

      kg 500                               

3  Juneče – pljučna – file       kg 60                               
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4  
Juneče – zrezki 130g, 
stegno 

      kg 600                               

5  Juneče – kocke       kg 400                               

6  Juneče – kosti       kg 100                               

7  Telečje – pleče, kocke       kg 200                               

8  Telečje – milanski rez       kg 50                               

9  
Prašičje – kare s 
kostjo in ribico 

      kg 600                               

10  
Prašičje – kare BK – 
lax 

      kg 1800                               

11  Prašičje – pleče, kocke       kg 200                               

12  Prašičje – rebra BK 
      

kg 100                               

13  Divjačina – jelen BK       kg 15                               

14  Divjačina – srna BK       kg 15                               

15  Pečenice sveže       kg 180                               

16  Juneče – mleto meso 
      

kg 100                               

17  Mešano mleto meso 
      

kg 400                               

  

  
     Skupaj             
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Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
ga_gradiva/). Ponudnik bo naročniku dobavljal sveže, ohlajeno meso (I. in II. kategorije), ki bo označeno s poreklom oz. izvorom mesa. Na 
dobavnici bo označena kategorija dobavljenega mesa. Na zahtevo naročnika bo ponudnik dostavil dokazila in podatke o kakovosti 
posameznega artikla. Meso bo izkoščičeno, s priloženimi kostmi.  
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec – 3/2 

 

Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – 2. SKLOP: PERUTNINA 
 

Z.š. Opis Poreklo, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  
Perutnina – race (cca. 2 
kg) 

      kg 20                               

2  Puranje nabodalo       kg 80                               

3  
Perutnina – puran file 
– sveži 

      kg 1250                               

4  
Perutnina – puran 
zrezki, 100g 

      kg 100                               
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5  
Perutnina – piščanci 
(1000g) – sveži 

      kg 300                               

6  
Perutnina – piščančji 
razsek 

      kg 900                               

7  
Perutnina – piščančji 
file 

      
kg 400                               

8  
Perutnina – puranja 
pleskavica 

      
kg 470                               

9  Piščančje nabodalo 
      

kg 220                               

       Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik bo naročniku dobavljal sveže, ohlajeno meso (I. in II. kategorije), ki bo označeno s poreklom oz. izvorom mesa. Na 
dobavnici bo označena kategorija dobavljenega mesa. Na zahtevo naročnika bo ponudnik dostavil dokazila in podatke o kakovosti 
posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec – 3/3 

 

Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 3. SKLOP: SUHOMESNATI IZDELKI 
 

Z.š. Opis Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  
Obarjena posebna klobasa 
(Pariška) 

      kg 300                               

2  
Ogrska salama ali druga 
enake kakovosti  

      kg 70                               

3  Mortadela       kg 230                               

4  Panceta – suha (npr. kraška)       kg 10                               
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5  Panceta – hamburška       kg 140                               

6  
Praška šunka – za peko v 
testu 

      kg 150                               

7  Pršut – 1/2 I. klasa – BK       kg 200                               

8  Hrenovke v rinfuzi       kg 310                               

9  Pizza šunka       kg 400                               

10  
Kraški zašink – budjola ali 
podobno 

      kg 45                               

11  Vratovina – suha       kg 170                               

12  Klobase cocktail, kranjska       kg 200                               

  
  

     Skupaj             

Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
ga_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 4. SKLOP: KRUH IN PEKOVSKO PECIVO 
 

Z.š. Opis 
zaželena 
velikost 

Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6x7) 11 (6x9) 

1  Koruzni štampi 500 g       kos 1900                               

2  Polnozrnati štampi 500 g       kos 3800                               

3  Francoska štruca 600 g       kos 900                               

4  Bela bombeta 100 g       kos 2200                               
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5  
Polbeli kruh 
štampi 

500 g       kos 4200                               

6  Beli štampi 500 g       kos 4400                               

7  
Kruh z olivami - 
štampi 

500 g       kos 500                               

8  Sirova štručka 70 g       kos 1400                               

9  Štručka s semeni 70 g       kos 1700                               

10  
Bela štručka - 
hotdog 

70 g       kos 4000                               

11  
Kruh za 
tramezzine 

1500 g       kos 60                               

12  Drobtine 10/1       kg 380                               

        Skupaj             

Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi dnevno pečeni kruh in prehrambene izdelke 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo 
naročnika dostavil dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – 5. SKLOP: SLAŠČIČARSKI IZDELKI 
 
 

Z.š. Opis 
zaželena 
velikost 

Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6x7) 11 (6x9) 

1  
Razne torte – 
različnih oblik, kg 

1/1       kg 280                               

2  Krof – marmelada 80 g       kos 500                               

3  Brioš 80 g       kos 400                               
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4  

Razno pecivo (npr. 
sadna rezina, 
čokoladna rezina, 
kokos rezina, …) 

50 g       kos 20000                               

5  
Mini pecivo 
(mignjoni) 

25 g       kg 450                               

        Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – 6. SKLOP: MLEKO IN MLEČNI IZDELKI 
 

Z.š. Opis 
zaželena 
embalaža 

Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6x7) 11 /6x9) 

1  Mleko – trajno 1/1       l 3800                               

2  Mleko – čokoladno 0,20       kom 600                               

3  Jogurt – navadni 0,18       kom 3500                               
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4  Jogurt – sadni 0,18       kom 4000                               

5  Jogurt – navadni 5/1       kom 50                               

6  
Probiotični jogurt – 
navadni 

0,18       kom 120                               

7  
Probiotični jogurt – 
sadni 

0,18       kom 240                               

8  
Smetana – sladka, 
trajna 

1/1       kom 170                               

9  Smetana – kisla 0,40       kom 190                               

10  Smetana - rastlinska 1/1       kom 150                               

11  
Skuta iz posnetega 
mleka 

5/1       kg 100                               

12  
Sir – 45% mlečne 
maščobe 

       kg 1120                               

13  Sir za pizzo – ribani        kg 100                               

14  Sir parmezan – ribani        kg 10                               

15  
Sir s plemenito 
plesnijo 

       kg 20                               

16  
Sirčki – topljeni sir za 
mazanje 

200 g       kom 600                               

17  Surovo maslo 250 g       kom 900                               

18  Maslo - servirno 15 g       kg 80                               
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19  
Margarina - lažja za 
namaz 

500 g       kom 250                               

20  Margarina – special 250 g       kom 440                               

21  Sir – mozzarela        kg 110                               

22  
Sir - (npr. Zbrinc, 
Nanoški,…) 

       kg 50                               

        Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 7. SKLOP: SPLOŠNO PREHRAMBENO BLAGO 
 

Z.š. Opis 
Zaželena 
embalaža 

Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 

Cena brez 
DDV 

(za enoto) 

Stopnja 
DDV 

Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost 
brez DDV 

Vrednost 
z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6x7) 11 (6x9) 

1  Čaj - zavitek - razni 20 / 1       kom 250                               

2  Čokolada - jedilna 1 kg       kom 10                               

3  Kakav - instant napitek 800 g       kom 15                               

4  Kakav - preliv 1 / 1       kom 5                               
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5  
Čokoladni namaz (npr. 
viki,nutella ali podobno) 

3 kg       kom 50                               

6  
Čokoladni namaz (npr. 
viki,nutella ali podobno) 

20 g       kom 3900                               

7  Marmelada - mešana 5 / 1       kom 20                               

8  Marmelada – marelična 1 / 1       kom 50                               

9  Marmelada - razna 20 g       kom 2000                               

10  Med - cvetlični 1 / 1       kom 100                               

11  Med - cvetlični 20 g       kom 2200                               

12  Pašteta - servirna 20 g       kom 1000                               

13  Pašteta - jetrna 800 g       kom 70                               

14  Ajvar 1 / 1       kom 25                               

15  Feferoni - sladki 1 / 1       kom 20                               

16  Kapri - konzerva 1 / 1       kom 5                               

17  Kumare - kisle 1 / 1       kom 140                               

18  Olive - črne 1 / 1       kom 55                               
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19  Olive - zelene 1 / 1       kom 40                               

20  Olive - polnjene 1 / 1       kom 60                               

21  Paprika - file (rdeča) 1 / 1       kom 40                               

22  Pesa - rdeča 4 / 1       kom 130                               

23  
Šampinjoni rezani v 
slanici 

3 / 1       kom 110                               

24  Šampinjoni v kisu - celi 1 / 1       kom 10                               

25  Fižol - konzerva 3 / 1       kom 250                               

26  Fižol - češnjevec - suhi 5 / 1       kg 150                               

27  
Riba z zelenjavo - 
konzerva 

125 g       kom 220                               

28  Tuna v rastlinskem olju 1705 g       kom 50                               

29  Gorčica 1 / 1       kom 70                               

30  Majoneza - jajčna 4 / 1       kom 60                               

31  Ketchup - paradižnikov 1 / 1       kom 15                               

32  Hren 650 g       kom 20                               

33  Paradižnikova mezga 5 / 1       kom 55                               
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34  Pelati - konzerva 3 / 1       kom 200                               

35  Poper - mleti 1 / 1       kg 5                               

36  Poper – celi 1 / 1       kg 5                               

37  Sladkor - kristal 1 / 1       kg 260                               

38  Sladkor - mleti v prahu 500 g       kg 30                               

39  Sol - jedilna - mleta 1 / 1       kg 470                               

40  
Vegeta ali podobna 
mešanica začimb 

1 / 1       kom 50                               

41  Paprika – sladka, mleta 1 / 1       kom 10                               

42  Juha z govejim mesom 1 / 1       kom 100                               

43  Omaka za pečenko 750 g       kom 50                               

44  Džuveč 4 / 1       kom 30                               

45  Kis - vinski 5 / 1       l 350                               

46  Kis - jabolčni 5 / 1       l 400                               

47  Kis – balzamični 0,5 l       l 30                               

48  Oljčno olje 1 / 1       l 50                               
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49  Bučno olje (ne solatno) 1 / 1       l 70                               

50  Sok TP - razni 0,2 l       kom 4200                               

51  Kvas 50 g       kom 200                               

52  Moka Tip 500 5 / 1       kg 1100                               

53  Moka - ostra 1 / 1       kg 230                               

54  Polenta instant 5 / 1       kg 250                               

55  Zdrob pšenični 1 / 1       kg 10                               

56  Ješprenj 1 / 1       kom 50                               

57  Riž - parboiled 1 / 1       kg 750                               

58  Pire krompir – instant 5 / 1       kom 30                               

59  Grisini 100 g       kom 160                               

60  
Corn flakes - gastro 
pakiranje 

5 / 1       kom 20                               

61  
Sadno žitna mešanica - 
sport musli 

1 / 1       kom 40                               

62  
Kosmiči iz žitaric in 
čokolade z vitamini (npr. 
Čokolino) 

1800g       kom 90                               

63  Testenine - polži 3 / 1       kg 300                               
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64  Testenine - peresniki 3 / 1       kg 250                               

65  Testenine - špageti 3 / 1       kg 150                               

66  
Testenine - valoviti 
rezanci 

3 / 1       kg 60                               

67  Testenine - fusili 0,5 kg       kg 260                               

68  
Testenine - domači 
rezanci za juho 

0,5 kg       kg 190                               

        Skupaj             

Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 8. SKLOP: JAJCA 
 

Z.š. Opis Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  
Jajca - kokošja 
SU 

      kom 21000                               

       Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
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Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 9. SKLOP: JEDILNO OLJE 
 

Z.š. Opis 
Zaželena 
embalaža 

Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6x7) 11 (6x9) 

1 Sončnično olje 30/1       l 2900                               

        Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
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Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 10. SKLOP: SVEŽA ZELENJAVA IN SADJE 
 

Z.š. Opis  Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja DDV 

Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 (4x5) 9 (4x7) 

1  Zelena solata – endivija kg 1250                               

2  Radič – rdeči kg 440                               

3  Motovilec kg 15                               

4  Rukola kg 15                               
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5  Zelje – sveže kg 1150                               

6  Paradižnik kg 2300                               

7  Češnjev paradižnik kg 50                               

8  Paprika – rdeča kg 500                               

9  Paprika – zelena kg 60                               

10  Paprika – rumena kg 40                               

11  Česen kg 30                               

12  Čebula kg 380                               

13  Sveži šampinjoni kg 60                               

14  Bučke kg 640                               

15  Korenje kg 450                               

16  Koleraba kg 90                               

17  Redkvice - redeča kg 15                               

18  Kumare kg 840                               

19  Blitva kg 340                               
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20  Peteršilj – list kg 60                               

21  Peteršilj – dekorativni kg 10                               

22  Zelena – gomolj kg 220                               

23  Jajčevci kg 330                               

24  Jabolka – razna porcijska kg 1500                               

25  Limone kg 280                               

26  Pomaranče kg 1100                               

27  Banane kg 1400                               

28  Grozdje – belo kg 200                               

29  Grozdje – črno kg 25                               

30  Orehi – jedrca kg 30                               

31  Kiwi kg 40                               

32  Mandarina kg 200                               

33  Kislo zelje kg 200                               

34  Ananas kg 40                               
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35  Melona kg 60                               

36  Lubenica kg 500                               

37  Jagoda kg 60                               

38  Hruška kg 500                               

39  Breskev kg 360                               

40  Nektarine kg 60                               

      Skupaj   

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 11. SKLOP: KROMPIR 
 

Z.š. Opis  Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja DDV 

Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 (4x5) 9 (4x7) 

1  Krompir kg 20000                               

      Skupaj   

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
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(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 
 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 
 

PONUDBENI PREDRAČUN – 12. SKLOP: ZMRZNJENA ZELENJAVA IN SADJE 
 
 

Z.š. Opis Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 
Cena brez DDV 

(za enoto) 
Stopnja 

DDV 
Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  Pommes fritess       kg 150                               

2  Čebula v rezinah       kg 450                               

3  Čebula - kocke       kg 500                               
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4  Česen       kg 20                               

5  Korenje – baby       kg 350                               

6  Korenje – kocke       kg 200                               

7  Korenje – rezine       kg 50                               

8  Grah       kg 270                               

9  Cvetača       kg 500                               

10  Beluši       kg 100                               

11  Špinača – list       kg 100                               

12  Stročji fižol       kg 200                               

13  Brokoli – cvet I.KL       kg 700                               

14  Brstični ohrovt       kg 200                               

15  
Mešana zelenjava – 
za juho 

      kg 900                               

16  
Mešana zelenjava – 
za franc. solato 

      kg 260                               

17  Koruza       kg 500                               

18  
Sladoled – banjice (3-
5KG) 

      kg 700                               
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19  
Mešane gobice – za 
juho 

      kg 260                               

20  Jurčki       kg 10                               

       Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. Ponudnik mora zagotoviti tri zmrzovalne skrinje za shranjevanje živil pri naročniku.  
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 13. SKLOP: ZMRZNJENI IZDELKI 
 

Z.š. Opis Proizvajalec, naziv Enota 
Letna 

količina 

Cena brez 
DDV (za 
enoto) 

Stopnja 
DDV 

Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez DDV Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 (5x6) 10 (5x8) 

1  Krompirjevi kroketi       kg 1000                               

2  Krompirjevi svaljki       kg 1000                               

3  Sojini polpeti       kg 10                               

4  Vegetarijanski zrezek       kg 10                               
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5  
Zmrznjeno pecivo 
(mini, cca. 20g, npr. 
rogljički) 

      kos 12300                               

6  Listnato testo       kg 80                               

7  Lasagna - predkuhana       kg 100                               

8  Tortelini       kg 90                               

       Skupaj             

Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. Ponudnik mora zagotoviti tri zmrzovalne skrinje za shranjevanje živil pri naročniku.  
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec – 3/14 

 

Ponudnik       

Sedež       

Matična št.       

 

Naročnik Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Sedež Izola, Prekomorskih brigad 7 

Matična št. 5088682000 

 

PONUDBENI PREDRAČUN – 14. SKLOP: RIBE – SVEŽE IN ZMRZNJENE 
 

Z.š. Opis 
zaželena 

velikost na 
enoto 

Proizvajalec, poreklo, naziv Enota 
Letna 

količina 

Cena brez 
DDV (za 
enoto) 

Stopnja 
DDV 

Cena z DDV 
(za enoto) 

Vrednost brez 
DDV 

Vrednost z DDV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (6X7) 11 (6X9) 

1  Sveži brancin 0,40 kg       kg 25                               

2  Sveži list 0,35 kg       kg 30                               

3  Sveža orada 0,35 kg       kg 30                               

4  Škampi 13-16       kg 10                               
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5  Sipe zmrznjene        kg 160                               

6  
Lignji C4 - 
patagonica  

       kg 350                               

7  
Lignji celi – očiščeni 
- patagonica 

       kg 600                               

8  
Gamberi – očiščeni, 
večji 

30/50       kg 50                               

9  
Morski sadeži – 
mešani 

30       kg 40                               

10  
Kapesante – 
očiščene, meso 

8-12       kg 30                               

11  Osliči brez glave        kg 100                               

12  Osličev file – I.kl        kg 570                               

13  File škarpene 120       kg 130                               

14  
Panirani raki 
(Chelle) 

       kg 50                               

15  Dimnjeni losos        kg 20                               

16  Škarpena brez glave 200/300       kg 70                               

17  Ribje palčke        kg 400                               

18  Panirana sardela        kg 50                               

19  
Panirani oslič - 
kocka 

       kg 200                               
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20  Hobotnica        kg 180                               

21  
Bakala na belo – 
namaz 

       kg 30                               

22  
Morska plošča – 
fileti 

       kg 80                               

        Skupaj             

 
Posebni pogoji: Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati merilom kakovosti določenim v Priročniku z merili kakovosti za javno naročanje 
hrane v vzgojno-izobraževalnih ustanovah 
(http://www.mz.gov.si/si/delovna_podrocja/javno_zdravje/sektor_za_krepitev_zdravjz_in_zdrav_zivljenjski_slog/prehrana/publikacijp_in_dru
dr_gradiva/). Ponudnik mora naročniku ponuditi prehrambene artikle 1. kakovostnega razreda. Ponudnik bo na zahtevo naročnika dostavil 
dokazila in podatke o kakovosti posameznega artikla. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu EU, Dokument      . 
 
Kraj:                Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:      
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Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; 
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti 
in pranje denarja. 

 
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 
2. Da: 
- nismo v stečajnem postopku;  
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 

finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil 
kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja 
družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem 
večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, 
nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri 
imamo sedež, ali določbami države naročnika; 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali 
določbami države naročnika. 
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3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za 

začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v 
postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 
da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem koli podobnem položaju; da 
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika 
strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da nismo pri dajanju informacij, 
zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo 
zagotovili. 

 
4. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, 

v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 
številko     , oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES 
izpostava       številka     . 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona       
pridobili ustrezno dovoljenje, številka       izdano pri       dne       in smo člani 
naslednje organizacije:       (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za 
opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 

 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega 
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v 
Poslovni register Slovenije. 
 
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
obkrožite točko C.) 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 

 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 
- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
ali  
- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega 

naročila, ne potrebujejo.  
 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo 
nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 
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S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila; 
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 
 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 5 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 
 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 
 
Izjavljamo, da  
 

 naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki 
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni 
bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega 
naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z 
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega 
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek 
prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja. 

 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, 
le temu posredovali podatke o:  
 
- naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 6 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Sedež in njegova občina:       

Št. vpisa v sodni register:       

Št. vložka:       

Matična številka:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik      , za namene javnega razpisa za       , 
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne      , pod številko objave JN     , ter v 
Uradnem listu EU, dne      , Dokument      , pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, 
iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega 
pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 
a) Ime in priimek:       podpis _________________ 
 
EMŠO      , datum in kraj rojstva      ,  
 
stalno bivališče      . 
 
 
b) Ime in priimek:       podpis _________________ 
 
EMŠO      , datum in kraj rojstva      ,  
 
stalno bivališče      . 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 7 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH 
IN 

PLAČILNIH POGOJIH 
 

 
Izjavljamo,  
 
 da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred objavo javnega naročila nismo imeli blokiranih 

transakcijskih računov, 
 

 da nudimo       dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno 
izstavljenega računa. 
 

 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 8 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
Izjavljamo,  
 
 da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 

sklenjenih v zadnjih treh letih, 
 

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

 
 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 9 

 

Ponudnik 

Polni naziv:       

Naslov:       

Poštna št. in pošta:       

 

Naročnik 

Naziv: Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Naslov: Prekomorskih brigad 7 

Poštna št. in pošta: 6310 Izola 

 
 
 

IZJAVA O DOBAVI IN ZAGOTAVLJANJU LETNIH KOLIČIN 
 
Izjavljamo,  
 
 da zagotavljamo vse razpisane vrste blaga iz naslednjih sklopov: 

 
Ponudnik obkroži zaporedno/e številko/e sklopa/ov, na katere se prijavlja 

Zap. št. Ime sklopa 

1. Sveže meso 

2. Perutnina 

3. Suhomesnati izdelki 

4. Kruh in pekovsko pecivo 

5. Slaščičarski izdelki 

6. Mleko in mlečni izdelki 

7. Splošno prehrambeno blago 

8. Jajca 

9. Jedilno olje 

10. Sveža zelenjava in sadje 

11. Krompir 

12. Zmrznjena zelenjava in sadje 

13. Zmrznjeni izdelki 

14. Ribe – sveže in zmrznjene 

 
 da bomo naročeno blago dobavljali v skladišče naročnika – razloženo; 

 
 da nudimo odzivni čas maksimalno en (1) delavni dan po prejemu naročila. 

 
Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
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objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec - 10 

 

Ponudnik 

Izdajatelj menice:       

Sedež:       

Matična številka:       

 
 
 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
 
Izročamo bianco menico za zavarovanje izpolnitve obveznosti izdajatelja do Srednje 
gostinske in turistične šole Izola, Prekomorskih brigad 7. 6310 Izola (v nadaljevanju: SGTŠ 
izola), kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Izročamo eno (1) podpisano bianco menico na kateri je podpisana pooblaščena oseba: 
 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika 

Ime in priimek:       

Funkcija:       

Podpis  

 
Pooblaščamo SGTŠ Izola, da izpolni bianco menico v višini       (z besedo:      ), da izpolni 
vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti 
v primeru, ko: 

 izdajatelj menice umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v razpisni 
dokumentaciji zgoraj navedenega javnega razpisa; 

 izdajatelj v času veljavnosti ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma 
po prejetem obvestilu o sprejetju njegove ponudbe. 

 
Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco podpisana menica tudi 
v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika izdajatelja. 
 
Izdajatelje pooblašča SGTŠ Izola, da menico domicira pri      , ki vodi naš transakcijski 
računa številka       ali pri kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun 
izdajatelja menice, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat 
veljavnimi predpisi. 
 
Veljavnost menične izjave je vezana na veljavnost ponudbe. 
 
Po poteku veljavnosti ponudbe preneha veljavnost menične izjave in menice, ki ju mora SGTŠ 
Izola vrniti izdajatelju. 
 
Priloga: bianco menica 
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Ta ponudbeni predračun je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni 
razpis za: 
     ,  
objavljen na Portalu javnih naročil z dne      , pod številko objave       in v Uradnem listu 
EU, Dokument      . 
 
 
Kraj:           Žig in podpis ponudnika: ________________ 
 
Datum:       
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Obrazec – 11/a 

Naročnik: Srednja gostinska in turistična šola Izola 
identifikacijska številka za DDV: SI11941294 
ki jo zastopa ravnateljica Mara Kobal 
 
in 
 
Stranke okvirnega sporazuma: 
 
1.       
identifikacijska številka za DDV: SI      
ki ga zastopa:       
2.       
identifikacijska številka za DDV:SI      
ki ga zastopa:       
 
3.       
identifikacijska številka za DDV:SI       
ki ga zastopa:       
 
so sklenili naslednji 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 
 

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. 
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,  16/2008, 19/2010 in 
18/2011; ZJN-2), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne       pod številko objave      , 
ter v Uradnem listu EU, dne      , Dokument      , z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma za sukcesivno dobavo      , za razpisan       sklop. 
 
Sporazum se sklene za obdobje štirih (4) let. 
 

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

3. člen 
 
Naročnik bo med strankami tega sporazuma vsako leto izvedel konkurenco na ta način, da jih 
bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je sklenjen ta sporazum. 
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Stranke tega sporazuma bodo naročniku posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo 
na seznamu, v 10 dneh po povabilu k oddaji ponudbe-predračuna. 
 
Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v 5 dneh, obvestil o izidu postopka in izbiri. 
Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.  
 
Javnega odpiranja ponudb ne bo.  
 
Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil 
nižje cene po ponudbenem predračunu iz tekočega obdobja.  
 

4. člen 
 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 
 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju 
trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo 
dejansko potreboval. 
 
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri 
stranki okvirnega sporazuma (dobavitelju) kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso 
na predračunu, če jih bo potreboval. 
 
Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega 
sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cen. 
 
Dobavitelj blaga za posamezno leto se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po 
predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času maksimalno 
en (1) delavni dan po prejemu naročila.  
 
Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje lahko naročnik 
artikle kupuje pri drugi stranki tega sporazuma. 
 
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik začasno 
kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila najnižje cene po 
ponudbenem predračunu. Naročnik bo ponovno zahteval od vseh strank okvirnega 
sporazuma, da predložijo predračune in opravil izbiro dobavitelja. 
 

5. člen 
 
Cene artiklov, ki jih je ponudil dobavitelj iz ponudbenega predračuna, so fiksne za obdobje 
dvanajstih mesecev po sklenitvi tega sporazuma. 
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Po poteku tega obdobja bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma ponovno pozval k 
predložitvi predračunov in izbral novega dobavitelja po merilih iz razpisne dokumentacije, ki 
so sestavni del tega sporazuma. 
 
V primeru spremembe cen za več kot 5% (po uradnih podatkih SURS), bo naročnik vse 
stranke okvirnega sporazuma pozval k predčasni predložitvi predračunov in ponovno izbral 
dobavitelja. 
 

6. člen 
 
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in 
mu ponuditi blago po teh cenah. 
 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik 
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva 
na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem 
zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da blago tudi če ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, ne 
kupi, če blago po okusu ali drugih okoliščinah ne ustreza (neustrezen okus, neustrezen vonj) 
ali pa ga uporabniki zavračajo. 
 

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

8. člen 
 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega 
računa. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem 
mesecu. 
 

9. člen 
 
V primeru zamude pri plačilu lahko dobavitelj zaračuna zakonite zamudne obresti. 
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10. člen 
 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _______________. 
Dobavitelj bo naročnika pisno obvestil, kdo je kontaktna oseba odgovorna za izvajanje tega 
sporazuma. 
 
Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 
 

11. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni 
obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, 
lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti 
dobavitelja s poštno povratnico. 
 
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 
 
 če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu 

opozoril ne upošteva opozoril naročnika; 
 če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika 

ne zamenja; 
 če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma; 
 če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;  
 če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;  
 če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih 
obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine. 
 

12. člen 
 
Protikorupcijska klavzula 
 
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

 je nična. 
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13. člen 
 
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo 
ravnale kot dobri gospodarji. 
 

14. člen 
 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 

15. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
stranka en izvod, naročnik pa dva in začne veljati 01. 04. 2012. 
 
 
Datum:       Datum: 
        Številka: 
 
Stranka 1       Naročnik: 
 
_______________________    _______________________ 
 
Žig       Žig: 
 
Stranka 2 
 
_______________________ 
 
Žig: 
 
Stranka 3 
 
_______________________ 
 
Žig: 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 ponudben predračun, 
 cenik. 
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Obrazec – 11/b 

Naročnik: Srednja gostinska in turistična šola Izola 
identifikacijska številka za DDV: SI11941294 
ki jo zastopa ravnateljica Mara Kobal 
 
in 
 
Stranke okvirnega sporazuma: 
 
1.       
identifikacijska številka za DDV: SI      
ki ga zastopa:       
2.       
identifikacijska številka za DDV:SI      
ki ga zastopa:       
 
3.       
identifikacijska številka za DDV:SI       
ki ga zastopa:       
 
so sklenili naslednji 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 
 

1. člen 
 

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 25. 
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006,  16/2008, 19/2010 in 
18/2011; ZJN-2), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne       pod številko objave      , 
ter v Uradnem listu EU, dne      , Dokument      , z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma za sukcesivno dobavo      , za razpisan       sklop. 
 
Sporazum se sklene za obdobje štirih (4) let. 
 

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

3. člen 
 
Stranke tega sporazuma so dobavitelji blaga iz sklopa       (v nadaljevanju: dobavitelji) pod 
pogoji določenimi v tem sporazumu. 
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Naročnik bo naročal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil 
nižje cene posameznega artikla iz ponudbenega predračuna. 
 
Naročnik bo pred vsakim naročilom blaga preveril cene posameznih artiklov pri vseh 
dobaviteljih in posamezne artikle naročil pri tistem dobavitelju, ki bo imel nižjo ceno. 
 

4. člen 
 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 
 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 
more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju 
trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo 
dejansko potreboval. 
 
Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri 
stranki okvirnega sporazuma (dobavitelju) kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso 
na predračunu, če jih bo potreboval. 
 
Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega 
sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cen. 
 
Dobavitelj blaga za posamezno leto se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po 
predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času maksimalno 
en (1) delavni dan po prejemu naročila.  
 
Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje lahko naročnik 
artikle kupuje pri drugi stranki tega sporazuma. 
 
V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik začasno 
kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila najnižje cene po 
ponudbenem predračunu. 
 

5. člen 
 
Cene artiklov, ki jih je ponudil dobavitelj iz ponudbenega predračuna, so fiksne za čas 
veljavnosti ponudbe. 
 
Po poteku tega obdobja bodo dobavitelji naročniku posredovali v pisni obliki cenik vseh 
artiklov, ki jih nudijo in ga sproti obveščali o spremembi cen. 
 
Če dobavitelj ne posreduje naročniku cenika, veljajo cene iz zadnjega predloženega cenika, 
razen v primeru, da so nove cene nižje. V tem primeru lahko naročnik zahteva, da mu 
dobavitelj obračuna blago po nižjih cenah. Če naročnik to zahteva, mu mora dobavitelj 
posredovati cenik najkasneje v dveh dneh. 
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6. člen 

 
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in 
mu ponuditi blago po teh cenah. 
 
Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na 
embalaži oziroma spremljajočih dokumentih. 
 
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik 
preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
dobavitelj dobavi kakovostno blago. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva 
na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem 
zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti ali pa to blago naroči pri drugem dobavitelju. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da blago tudi če ustreza pogojem iz prejšnjega odstavka, ne 
kupi, če blago po okusu ali drugih okoliščinah ne ustreza (neustrezen okus, neustrezen vonj) 
ali pa ga uporabniki zavračajo. 
 

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

8. člen 
 

Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega 
računa. Dobavitelj lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem 
mesecu. 
 

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

10. člen 
 
Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je _______________. 
Dobavitelj bo naročnika pisno obvestil, kdo je kontaktna oseba odgovorna za izvajanje tega 
sporazuma. 
 
Kontaktna oseba kupca je obenem tudi skrbnik tega sporazuma. 
 
 



Srednja gostinska in turistična šola Izola 

Srednja gostinska in turistična šola Izola, Prekomorskih brigad 7, 6310 Izola >  Matična številka: 5088682000 >  
Identifikacijska številka; SI11941294 > Podračun pri UJP: 01100-6030697516 > T: ++386 5 66 21 720 > F: +386 5 66 21 725 >  

E: sgtsi@guest.arnes.si > I: www.sgtsizola.si 
Stran 73 od 75 

11. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju v pisni 
obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, 
lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti 
dobavitelja s poštno povratnico. 
 
Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 
 
 če dobavitelj ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu 

opozoril ne upošteva opozoril naročnika; 
 če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika 

ne zamenja; 
 če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma; 
 če dobavitelj naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti;  
 če dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav;  
 če dobavitelj brez potrditve naročnika poveča ceno blaga.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih 
obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine. 
 

12. člen 
 
Protikorupcijska klavzula 
 
Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 
- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

13. člen 
 
Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo 
ravnale kot dobri gospodarji. 
 

14. člen 
 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
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15. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
stranka en izvod, naročnik pa dva in začne veljati 01. 04. 2012. 
 
 
Datum:       Datum: 
        Številka: 
 
Stranka 1       Naročnik: 
 
_______________________    _______________________ 
 
Žig       Žig: 
 
Stranka 2 
 
_______________________ 
 
Žig: 
 
Stranka 3 
 
_______________________ 
 
Žig: 
 
 
 
 
 
Priloge: 

 ponudben predračun, 
 cenik. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Priloga 1 

 POŠILJATELJ:   
    

    

    

    

    

    
 Označi: 

Ponudba 
Sprememba 
Umik 

  

  
  

NE ODPIRAJ - PONUDBA NASLOVNIK: 

Oddaja javnega naročila  
»SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA  

    
    
 Izpolni naročnik  Srednja gostinska in turistična šola Izola 
    Prekomorskih brigad 7 
 Datum in ura prispetja:     

     6310 Izola 
 Zaporedna številka ponudbe:    

     
 Podpis:    

    

 


