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OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila: »Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil za obdobje od 1.3.2021 do
28.2.2023« po sklopih. Količine živil, ki so predmet javnega razpisa (navedene v obrazcu predračuna) so
okvirno določene na podlagi podatkov naročnika iz predhodnega obdobja.
Kraj izvedbe: Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake
Za informacijo ponudnikom in za lažjo pripravo ponudbe, je v obrazcih predračuna pri opisu nekaterih živil
navedena kot npr. blagovna znamka ali proizvajalec. Ponudniki za ta živila lahko ponudijo enakovredna
živila drugega proizvajalca ali drugo blagovno znamko, vendar pa morajo ta živila po kvaliteti, lastnostih,
in uporabi v celoti ustrezati razpisanim živilom. V tem primeru bo lahko naročnik pred izdajo odločitve o
izbiri od ponudnika zahteval dostavo kompletne deklaracije in/ali vzorca ponujenega artikla.
2

NAROČANJE, ROKI, DOSTAVA IN ODZIVNI ČAS

Dobava živil bo potekala glede na naročila, ki jih bo naročnikova odgovorna oseba posredovala dobavitelju
praviloma pisno preko elektronske pošte.
Ponudnik mora zagotavljati zahtevane letne količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega sklopa, na
katere se prijavlja, blago dostavljati v nepoškodovani embalaži ter mora nuditi odzivni čas en delovni dan v
skladu z urnikom naročnika za dostavo živil in da ima organizirano intervencijsko službo za nujno dostavo
blaga-dostava v roku 5 ur in dostava tudi ob nedeljah in praznikih,če je to potrebno.
Ponudnik mora zagotavljati dobave in odzivni čas v skladu točko 4 poglavja 8.3.3. v razpisni dokumentaciji .
Dobava in dostava naročenih živil se izvršuje za tekoči dan FCO/razloženo na odjemno mesto naročnika:
Dom starejših občanov Polde Eberl-Jamski, Izlake 13, 1411 Izlake.
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PREVZEM ŽIVIL IN REKLAMACIJE

Ob prevzemu določenega živila ali izdelka morata biti navzoča tako oseba s strani dobavitelja, kot oseba s
strani naročnika. Količine pripeljanih živil ali izdelkov (ki so bile naročene) se kontrolirajo sprotno na mestu
dostave. Določena živila ali izdelki se kosovno štejejo, sveže meso, mesni izdelki, sveže in suho sadje, sveža
zelenjava, pa tehtajo (vse nepravilnosti in pomanjkljivosti se s takim načinom lahko rešujejo sprotno).
V primeru, da naročnikova oseba odgovorna za prevzem živil ali izdelkov ugotovi, da posamezno živilo ni
zahtevane kvalitete (spremenjene organoleptične lastnosti) oziroma ni bilo naročeno, ga takoj zavrne z
reklamacijskim zapisnikom. Dobavitelj je dolžan nekvalitetno blago oz. pokvarjeno blago nadomestiti z
novim do roka, ki ga določi naročnik na reklamacijskem zapisniku. Če je predmet sporazuma hitro
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pokvarljivo blago je dolžan dobavitelj nadomestiti nekvalitetno blago z novim najkasneje v roku 1 ure od
prejema reklamacije.
Stroške, nastale z zamenjavo nekvalitetnega oz. pokvarjenega blaga, vključno s prevoznimi, nosi dobavitelj.
Če se ugotovi, da živila niso istovetna z naročenimi (glede na ponujena v predračunu), če odstopajo od
dogovorjene kakovosti in količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
Če naročnik v kasnejši obdelavi živil ugotovi oporečnost ali nekvaliteto živil ali da živila ne ustrezajo
njegovemu naročilu, se sestavi zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
Vsako prejeto pisno reklamacijo mora dobavitelj rešiti najpozneje v roku treh delovnih dni po prejemu. O
rešitvi reklamacije je dobavitelj dolžan naročnika pisno obvestiti.
Dobavitelj je dolžan oporečna ali nekvalitetna živila oziroma živila, ki ne ustrezajo naročilu, nadomestiti z
novimi, najkasneje v roku treh ur od ure prejema reklamacije, razen če, naročnik na reklamacijskem
zapisniku navede drugačen čas. Vse stroške povezane z reklamacijami krije dobavitelj.
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kvaliteti (kakovosti) živil skladno z zahtevami razpisne
dokumentacije in sicer ves čas trajanja sporazuma.
Vsako dostavo kateregakoli živila ali izdelka mora spremljati dokument - dobavnica, na kateri mora biti
jasno naveden naziv dobavitelja, vrsta in količina živila, poreklo, cena za posamezno živilo brez DDV,
morebitni popust pri določenem živilu ali izdelku in končna cena posameznega živila ali izdelka v katero je
vključen DDV. Na dobavnici mora biti naveden podatek o temperaturi dostavljenih živil in sicer za živila, ki
to zahtevajo (meso in mesni izdelki, itd.). Pri vsakokratni dobavi bo naročnik priznal le neto težo blaga.
Naročnik ne bo prevzel odgovornosti in ne bo poravnal računov za blago, ki bo dostavljeno izven časa,
navedenega v predračunu posameznega sklopa in ne bo prevzeto s strani pooblaščene osebe naročnika. Za
dobavljeno blago, ki ga ne bo prevzela pooblaščena oseba naročnika, se šteje, da ni bilo dobavljeno.
Dobavitelj bo moral dostavljati blago v svoji embalaži, ki jo morajo še isti dan oziroma najkasneje
naslednjega dne po dobavi prevzeti nazaj in odpeljati s prostora naročnika. V primeru, da dobavitelj ne
odpelje embalaže lahko naročnik na stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. Dobavitelj je dolžan
tudi redno brezplačno odvažati vso povratno embalažo. Embalaža in prevozi (prevozna sredstva in osebe)
vseh živil ali izdelkov morajo bit v skladu z veljavno zakonodajo in izvedeni v primernem prevoznem
sredstvu ter v skladu s HACCP sistemom in vsemi spremljajočimi higienskimi programi, ki veljajo za živila in
izdelke v prometu. Zaželeno je, da so živila in izdelki v embalaži, ki je okolju prijazna (iz recikliranih
materialov in obnovljivih surovin).
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ZAMENJAVA ŽIVIL

Zamenjava naročenega živila z drugim tekom izvajanja naročila ni dovoljena, razen v primeru, da
naročenega živila ni na tržišču in se je ponudnik predhodno dogovoril z naročnikom za dostavo
»enakovrednega« živila po nespremenjeni ceni. Navedbo »enakovredno« je naročnik uporabil tudi pri
posameznih opisih živil. Ponudniki lahko v teh primerih ponudijo tudi enakovredna živila drugega
proizvajalca ali druge blagovne znamke (drugačno trgovsko ime živila), vendar pa morajo ta živila po
kvaliteti, lastnostih, uporabi v celoti ustrezati razpisanim živilom.
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5 PREVOZ ŽIVIL
Storitev prevoza živil opravi dobavitelj sam, ali pa za to v svojem imenu in za svoj račun pooblasti drugega
prevoznika. Prevoz živil mora biti v skladu z veljavno zdravstveno sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki
zagotavljajo ohranitev kakovosti in zdravstvene neoporečnosti živil ter varnost manipulacije. Prevoz vseh
živil mora biti v skladu s HACCP programom.
6

OSTALI POGOJI DOBAVE

Dobavitelj je dolžan naročniku enkrat letno izročiti analize vsaj treh živil, ki so predmet pogodbe, če
naročnik tako zahteva.
Naročnik ima pravico zavrniti vsa živila, katerih rok uporabe bo pred potekom.
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KOLIČINE IN DODATNI ARTIKLI

Količine posameznih živil so v preglednici ocenjene, potrebne količine za eno leto. Naročnik se ne obvezuje k
dejanski realizaciji niti količinsko niti vrednostno, naročnik bo naročal samo artikle v količinah, ki jih bo
dejansko potreboval.
V primeru, da se v času trajanja okvirnega sporazuma pojavi potreba po artiklih, ki niso zajeti v specifikaciji
predmetnega javnega naročila, jih pa naročnik potrebuje in glede na uporabnost sodijo v posamezni sklop,
si naročnik pridržuje pravico nabaviti artikle pri izbranem ponudniku po veljavnem ceniku ponudnika v času
prejema naročila s popustom, ki je določen v predračunu ponudnika.
Ponudniki, s katerimi bo naročnik sklenil pogodbo o dobavi, bodo naročnika sproti obveščali o vseh
prodajnih akcijah, ki jih bodo izvajali. Pri morebitni dobavi akcijskega blaga bo ponudnik obračunal akcijsko
ceno, ki je nižja od redne cene, ki izhaja iz dobaviteljevega ponudbenega predračuna. Naročnik v primeru
pisnih akcijskih ponudb posameznega blaga oziroma izdelkov avtonomno odloča o izbiri le teh.
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TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE

Skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju je naročnik upošteval temeljne okoljske zahteve za živila, in
sicer je med artikli zajel živila pridelana na ekološki način, kot ga določajo Uredba Sveta (es) št. 834/2007,
Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 ali predpis, ki ureja ekološko pridelavo in predelavo kmetijskih pridelkov
oziroma živil (za živila, ki so pridelana v preusmeritvenem obdobju, se šteje, da so pridelana na ekološki
način).
Naročnik je oblikoval sklope, kjer zahteva ekološka živila. Obvezno dokazilo je certifikat za ekološka živila in
hkrati je to pogoj, ki ga morajo izpolnjevati ponudniki za te sklope.
Pri OSTALIH SKLOPIH pa je oznaka SHEMA KAKOVOSTI dodana vrednost artikla (točke po merilu »shema
kakovosti«).
S podpisom ponudnik izjavlja, da so mu znani pogoji naročnika in da jih je v celoti sposoben zagotavljati.
Žig
Datum: _____________________
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