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PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
SUKCESIVNA DOBAVA PREHRAMBENEGA BLAGA 

za obdobje od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018 
 

PODATKI O NAROČNIKU 
 

Naziv naročnika: Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci 
Naslov naročnika: Prosenjakovci 97/c, 9207 Prosenjakovci 
Zakoniti zastopnik naročnika: Jožefa Herman 
Matična številka: 5243289000 
Davčna številka: 67749925, davčni zavezanec: ne 
Transakcijski račun: SI56 01278-6030670752 
Telefon: 02 544 10 30, 02 544 12 80, 02 544 10 10 
Telefax: 02 544 10 15 
E-pošta: dos-prosenjakovci@guest.arnes.si 
Podpisnik okvirnega sporazuma: Jožefa Herman 

 
 

 
 
 

 
 

 
Splošni del: 

1. Povabilo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila  
2. Navodilo ponudnikom za izvedbo ponudbe  
3. Zahteve glede kakovosti in ostale zahteve 

 
Ponudbeni del: 

1. Ponudba (OBR-1) 
2. Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije (OBR-2) 
3. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 
4. Izjava o upoštevanju higienskih pogojev (OBR-4) 
5. Vzorec okvirnega sporazuma (OBR-5) 
6. Predračuni za sklope prehrambenega blaga (OBR-6) 
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P O V A B I L O   
 k oddaji ponudbe za izvedbo JNMV št. 01/2015 

 
Spoštovani! 
 
Na Portalu javnih naročil je dne 9. 1. 2015 objavljeno obvestilo o naročilu – povabilo k oddaji 
ponudbe v skladu s 1. odstavkom točke 30. a člena ZJN-2 za sukcesivno dobavo živil za 
potrebe kuhinje DOŠ Prosenjakovci, PŠ in VVZ Domanjševci ter PŠ in VVZ Hodoš.   
 
Vabimo vse zainteresirane ponudnike, da skladno z določili 71. členom Zakona o javnem 
naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 – UPB5, in 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) in kasneje 
navedenimi ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev razpisne dokumentacije 
oddate svojo ponudbo za sukcesivno dobavo prehrambenih izdelkov za obdobje od 1. 3. 
2015 do 28. 2. 2018. 
 

Ponudnik lahko poda ponudbo za: 

 celotni razpis živil,  

 posamezno skupino oz. sklop živil. 
 

Ponudnik mora ponuditi vse artikle v okviru posamezne skupine oziroma sklopa živil. V 
primeru, da ponudnik ne bo ponudil celotnega sklopa (vseh  zahtevanih artiklov v sklopu), bo 
izločen iz nadaljnje obravnave. Naročnik torej ne bo upošteval ponudnika, ki bo znotraj 
posameznega sklopa ponudil zgolj posamezen artikel.  
 
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba 
predložena tako, da se lahko vrednoti po razpisanih sklopih. 
 
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je registriran za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 

1. PREDMET NAROČILA MALE VREDNOSTI: 
 

sukcesivna dobava prehrambenega blaga  -   za obdobje 1. 3. 2015 -  28. 2. 2018 
 

 Orientac. vrednost naročila brez DDV 

PREHRAMBENO BLAGO 42.000 € 

1. sklop: kruh, pekovski in mlevski izdelki 11.000 € 

2. sklop: meso in mesni izdelki  9.700 € 

3. sklop: mleko in mlečni izdelki  5.500 € 

4. sklop: sveže sadje, zelenjava, jajca 4.000 € 

5. sklop: ekološka zelenjava in sadje    800 € 

6. sklop: zamrznjena živila 3.000 € 

7. sklop: razna druga živila in pijače 8.000 € 
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2. PODATKI O NAROČNIKU: 

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Prosenjakovci 97c, 9207  
Prosenjakovci, ki jo zastopa ravnateljica Jožefa Herman. 

     
3. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE: 

a) najnižja cena, 
b) ustreznost in kakovost ponudbe, 
c) drugo. 

 
Okvirni sporazum se bo sklenila s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo ponudil 
najugodnejšo ceno ob upoštevanju kakovosti ter možnost vsakodnevne dostave oziroma 
dostave po potrebi. 
 
Ponudnik ponudbo odda tako, da v celoti upošteva navodila ponudnikom in izpolni celotno 
razpisno dokumentacijo (ponudba (OBR-1), izjava o sprejemanju pogojev razpisne 
dokumentacije (OBR-2), izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3), izjava o upoštevanju 
higienskih pogojev (OBR-4), vzorec okvirnega sporazuma (OBR-5) in predračuni za sklope 
prehrambenega blaga (OBR-6)). 
 
Zgoraj navedene izjave podpišite, če v izjavi zatrjevana dejstva ustrezajo vašemu statusu in 
okoliščinam.  
 

Druga določila so vsebovana v vzorcu okvirnega sporazuma, ki ga parafirate, dopolnite z 
imenom in priimkom osebe, ki bo skrbela za nadzor nad izvajanjem okvirnega sporazuma in 
vrnete. 
 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani šole: www.dos-prosenjakovci.si. 
 
Ponudbo lahko oddate pisno – po pošti ali osebno na naslov zavoda:  Dvojezična 
osnovna šola Prosenjakovci, Prosenjakovci 97/c, 9207  Prosenjakovci. 
       
Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisan naslov naročnika z 
navedbo »Ne odpiraj,  ponudba za naročilo JNMV«, na hrbtni strani pa mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika. 
 
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 9. 2. 2015 do 13.00 ure. 
  
 
 

                                                                         Zakoniti zastopnik naročnika: 
                                                                                         Jožefa Herman, prof., ravnateljica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dos-prosenjakovci.si/
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NAVODILA PONUDNIKOM IN SPLOŠNI POGOJI 
 
Na javnem razpisu za sukcesivno dobavo živil za potrebe šolske kuhinje DOŠ Prosenjakovci, 
PŠ in VVZ Domanjševci ter PŠ in VVZ Hodoš lahko konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, 
ki je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
Predmet javnega naročila je dobava blaga, ki ga naročnik ne more vnaprej natančno določiti. 
Okvirne količine za posamezno živilo so navedene v obrazcu predračuna in so ocenjene 
glede na trenutne potrebe naročnika. Preračunane so za potrebe obdobje 12 mesecev, zato 
so zgolj orientacijske in za naročnika niso zavezujoče. Naročnik si pridržuje pravico do 
spremembe količine posameznega živila, kadarkoli tekom izvajanja naročila in tudi do 
spremembe posameznih vrst živila. Vsaka sprememba bo odvisna predvsem od števila otrok 
v zavodu, števila zaposlenih, števila in vrste pripravljenih obrokov, kot tudi od ponudbe živil 
na trgu v času izvajanja naročila in finančne zmožnosti naročnika.  
 
Dobava živil se bo vršila sukcesivno v skladu s potrebami naročnika. V primeru potreb bo 
dobavitelj naročniku dobavljal tudi druge vrste živil oziroma izdelke, ki niso zajeti v 
predračunu pod enakimi pogoji in po ugodni ceni. V tem primeru se bo naročnik s 
ponudnikom dogovoril za ceno takega živila in ga dodal na seznam. 
 
Pri posameznih vrstah blaga je ob opisu lahko naveden proizvajalec, ime izdelka ali 
blagovna znamka, poleg tega pa navedba ali enakovredno. Ponudniki za navedena živila 
lahko ponudijo blago drugega proizvajalca ali blagovne znamke, ki je po kvaliteti, 
značilnostih, uporabnosti, cenovnem razredu ali drugih značilnostih enakovredno blagu 
navedenemu v obrazcu predračuna.  
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 
pogojev: 
 

a. Osnovna sposobnost: 
 
Da ponudnik in 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.63/1994, 70/1994, 23/1999, 60/1999, 40/2004, 37/2005, 17/2006, 55/2008, 89/2008 in 
5/2009): nedovoljeno sprejemanje in dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine; poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi raznih ugodnosti ali posojila, 
pranje denarja in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti. Ponudniki, ki nimajo 
sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj.  
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Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek ter drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
poslovanja ponudnika. 
Da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta 
javnega naročila. 
Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z 
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
Da 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. 
 
 
b. Poklicna sposobnost: 
 
Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
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. 
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo svoj sedež, opravljali storitev. 
 
 
c. Ekonomska in finančna sposobnost: 
 
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega 
transakcijskega računa. 
Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni rok. 
 
 
d. Tehnični in kadrovska sposobnost: 
 
Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni živil – 
HACCP sistem (Uradni list RS, št. 60/2002 in 104/2003 in spremembe in dopolnitve 11/2004, 
51/2004 in 54/2007) in upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v 
proizvodni in prometu živil izdanih na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in 
izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/2000, 42/2002 in 47/2004) 
in da upošteva Pravilnik o varnosti hitro zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/2002, 
117/2002, 46/2002) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o varnosti hitro 
zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 53/2007). 
Da zagotavlja dostavo blaga razloženo v skladišče naročnika ter brezplačen odvoz 
embalaže. 
Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga. 
Da upošteva obveznosti uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, 
higiene živil in uradnega nadzora nad živili (UL RS 120/2005). 
Da upošteva uredbo Komisije (ES) št. 37/2005 o spremljanju temperature v prevoznih 
sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za prehrano ljudi 
(Ur.l. št. 10/2005, st. 18), z vsemi spremembami. 
Da upošteva Uredbo o izvajanju uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih 
Uredbo Sveta (EGS), št. 315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani 



(Ur.l. št. 37/93, str. 1), Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi mejnih vrednosti 
nekaterih onesnaževal v živilih (Ur.l. št. 364, str. 5.). 
 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z ZJN-2, razpisno dokumentacijo in 
veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet razpisa.  
 

Ponudniki lahko podajo ponudbo za več sklopov blaga ali samo za posamezne sklope. 
 
V primeru, da ponudnik ne bo ponudil vseh zahtevanih izdelkov v posameznem sklopu bo 
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka, oziroma bo taka ponudba lahko sprejeta samo 
izjemoma in skladno z določili razpisne dokumentacije, to je v primeru, da naročnik za 
posamezen sklop ne bo prejel nobene ponudbe z vsemi zahtevanimi izdelki. Izjema so 
ponudniki s statusom kmeta, kjer naročnik dopušča, da podajo ponudbo samo za 
posamezno živilo, ki jo pridelujejo sami v okviru svoje dejavnosti. S takim ponudnikom bo 
sklenjen okvirni sporazum samo za dobavo živila, za katerega bo dal ponudbo.  
 
Cene, ki jih nudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne vsaj za obdobje enega leta 
od 1. 3. 2015 do 29. 2. 2016. Dobavitelj je dolžan po preteku enoletnega obdobja naročnika 
seznaniti z morebitnimi spremembami cen po ponudbenem predračunu upoštevaje indeks 
cen življenjskih potrebščin, na način, kot je to določeno v pravilniku o načinih valorizacije 
denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja, 
sicer veljajo cene iz preteklega obdobja. 
 
Kvaliteta blaga mora ustrezati veljavnim standardom. Izdelki morajo biti sveži in neoporečni 
ter ustrezati določbam pravilnikov o kakovosti živil. Vsa živila morajo biti I. kvalitete oziroma 
posebej zahtevane kvalitete. Ne smejo vsebovati zdravju škodljivih snovi ali sestavin, ki bi z 
veljavnimi predpisi presegale vrednost vsebovanja posameznih sestavin v živilih. Ponudniki 
morajo pri pripravi ponudbe upoštevati, da bodo živila namenjena pripravi obrokov za 
osnovnošolske otroke, pri katerih je zelo pomembno, da uživajo zdrava in kvalitetna živila s 
čim manj soli in sladkorja, kar izhaja iz Smernic zdravega prehranjevanja otrok v vzgojno-
izobraževalnih organizacijah in iz Nacionalnega programa prehranske politike v Republiki 
Sloveniji.  
 
S 13. decembrom 2014 se je začela uporabljati Uredba (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju 
informacij potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 
Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive 
Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 
608/2004 (v nadaljevanju Uredba 1169/2011). 
Države članice so lahko na podlagi določb 44. člena navedene uredbe preko nacionalne 
zakonodaje določile način označevanja alergenov v nepredpakiranih živilih. Naša država je 
pri tem upoštevala v preambuli Uredbe 1169/2011 navedeno dejstvo, da je pomembno 
zagotoviti informacijo o alergenih tako, da lahko potrošniki, ki imajo alergijo ali preobčutljivost 
na hrano, na podlagi prejetih informacij sprejmejo varno odločitev zase. Z upoštevanjem 
navedenega je bilo s 3. členom Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o 
živilih potrošnikom določeno, da morajo biti alergeni v živilih, ki se prodajajo v obratih javne 
prehrane, navedeni na najmanj enem od mest, kjer je predstavljena ponudba jedi (npr. jedilni 
list, pano, ekran, itd). 
 
Poudarek je na proizvodih slovenskih proizvajalcev. Pri sezonskem sadju in zelenjavi je 
zaželeno, da so ponujena živila lokalnih pridelovalcev, saj s tem živila zaradi skladiščenja in 
prevoza ne izgubijo na kvaliteti.  
 
 
 



Pri svežem sadju, zelenjavi in jajcu ter ekološki zelenjavi in sadju mora ponudnik 
zagotoviti fiksnost cen za prvo trimesečno obdobje sklenitve okvirnega sporazuma. 
Ob spremembi cen je potrebno posredovati nov cenik, ki je veljaven za nadaljnje tri 
mesece.  
 

Ponudniki, ki bodo podali ponudbe za sklop ekoloških živil bodo morali ponudbi priložiti 
veljavne certifikate, izdane s strani pooblaščenih kontrolnih organizacij, s katerimi bodo 
dokazovali skladnost ponujenih izdelkov z zahtevami glede ekoloških pridelkov oziroma živil. 
Če je dobavitelj istočasno tudi proizvajalec ekoloških živil, je pogoj certifikat za ekološko 
živilo. Če je dobavitelj trgovec pa sta pogoja dva, certifikat za ekološko živilo, ki se glasi na 
proizvajalca in certifikat za distribucijo ekološki živil, ki se glasi na dobavitelja.   
  
Naročniki oddajo javno naročilo za predviden čas 36 mesecev od sklenitve Prodajne 
pogodbe. Veljavnost Prodajne pogodbe po tem javnem razpisu je predvidoma od 1. 3. 2015 
do 28. 2. 2018. 
 

Rok plačila je 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga za plačilo. Ob 
vsaki dobavi je potrebno priložiti dobavnico. Od 1. 1. 2015 stopi v veljavo  e-Račun in je 
potrebno račun posredovati v elektronski obliki preko Uprave RS za javna plačila.  
 

Ponudniki morajo za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila izpolnjevati pogoje 
določene s predpisi in razpisno dokumentacijo. 
 
Predložiti morajo naslednjo dokumentacijo: 

a) ponudbo 
b) predračun 
c) izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 
d) izjavo o izpolnjevanju pogojev 
e) izjava o upoštevanju higienskih pogojev  
f) parafiran vzorec okvirnega sporazuma 

 
Ponudbo izpolnite z ustreznimi podatki.  
 
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene na enoto in jih pomnožite s količinami in tako 
dobljene vrednosti seštejete. Ceno navedite brez DDV in z DDV. Cena mora biti podana 
najmanj na dve decimalni mesti. Končna cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. 
 
V obrazec predračuna ni dovoljeno vnašati količinskih ali drugih sprememb, sicer bo 
ponudba izločena kot neprimerna.  
 
Izjave o izpolnjevanju pogojev podpišite, če v izjavi zatrjevana dejstva ustrezajo vašemu 
statusu in okoliščinam.  
 
Druga določila so vsebovana v vzorcu okvirnega sporazuma, ki ga parafirate, dopolnite z 
imenom in priimkom osebe, ki bo skrbela za nadzor nad izvajanjem in vrnete. 
 
Naročnik bo za popolno ponudbo štel tisto ponudbo, ki bo pravočasna, formalno popolna, 
sprejemljiva, pravilna in primerna. 
 
Sporazum se bo sklenil s ponudnikom, ki izpolnjuje pogoje in bo ponudil najugodnejšo ceno 
ob upoštevanju kakovosti ter možnost vsakodnevne dostave oziroma dostave po potrebi.  
 
Ponudbo lahko oddate pisno – po pošti ali osebno na naslov zavoda:  Dvojezična 
osnovna šola Prosenjakovci, Prosenjakovci 97/c, 9207  Prosenjakovci. 
       



Ponudba mora prispeti v zaprti ovojnici, na kateri mora biti napisan naslov naročnika z 
navedbo »Ne odpiraj,  ponudba za naročilo JNMV«, na hrbtni strani pa mora biti 
naveden naziv in naslov ponudnika. 
 
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 9. 2. 2015 do 13.00 ure. 
  
Odpiranje ponudb bo 10. 2. 2015 ob 10.00 uri v prostorih Dvojezične osnovne šole v 
Prosenjakovcih. 
 
Po odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o odpiranju ponudb, vsa 
obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem 
naročilu pošiljala po pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi. 

 
Ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem navedenim specifikacijam v razpisni dokumentaciji, 
naročnik izloči iz nadaljnjega postopka. Naročnik bo zavrnil vsako ponudbo, ki bo vsebovala 
lažne informacije. Prav tako bo zavrnjena ponudba, ki bo vsebovala netočne oz. nepopolne 
podatke o bistvenih elementih ponudbe. 

 
 

 
 
 
   

                                                                                      Zakoniti zastopnik naročnika: 
                                                                                         Jožefa Herman, prof., ravnatelji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
DOŠ Prosenjakovci 
Prosenjakovci 97 c 
9207 Prosenjakovci 

 KÁI, Pártosfalva 
Pártosfalva 97 c 

9207 Pártosfalva 
 

Tel.: 02 544 10 30; 02 544 12 80, 02 544 10 10  
Faks: 02 544 10 15 

dos.prosenjakovci@guest.arnes.si 

 
Številka: JNMV-01/2015 
Datum: 9. 1. 2015         
 
 
 
 
 

ZAHTEVE ZA POSAMEZNE SKLOPE 
 

 
Kruh in pekovski izdelki  
Kruh in pekovski izdelki morajo biti dnevno sveži. Kruh mora biti narezan in pakiran v 
prozorno folijo. Glede  na naročilo morajo biti izdelki prerezani. Cena rezanih izdelkov je 
enaka ceni nerezanih izdelkov. Okus in vonj morata biti prijetna in značilna za posamezen tip 
kruha oziroma za vrsto pekovskega peciva, prav tako mora biti primerna tekstura kruha 
oziroma pekovskega peciva. Vse vrste pekovskih izdelkov morajo biti pakirane tako, da se 
ne poškodujejo. Embalaža, v kateri bo opravljen transport kruha in pekovskih izdelkov mora 
biti iz materiala, ki ga je mogoče čistiti, v kolikor ni za enkratno uporabo (karton). Embalaža 
mora biti obvezno zaprta. Prevoz mora biti v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in opravljen 
na način, da je živilo zaščiteno pred zunanjimi vplivi. Vsi izdelki morajo biti označeni skladno 
s predpisi. 
 
Meso in mesni izdelki, perutninsko meso in izdelki 
Meso mora biti sveže, nepoškodovano, higiensko neoporečno, očiščeno naj bo veznega 
tkiva in odvečne maščobe. Način pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z 
zahtevami naročnika in veljavnimi predpisi.  Živila morajo imeti deklaracijo, ki mora vsebovati 
tudi podatke o poreklu mesa, oziroma mora biti poreklo označeno na dobavnici. Če je meso 
razvrščeno po kategorijah, mora biti na označbi jasno navedeno, v katero kakovostno 
kategorijo spada. Naročnik lahko od dobavitelja zahteva izvide, ki se nanašajo na kakovost 
mesa in mesnih izdelkov in poročila o rezultatih mikrobioloških in kemičnih analiz. Meso in 
mesni izdelki mora imeti ob dobavi videz, vonj in lastnosti značilne za posamezno vrsto 
mesa. Okus vseh mesnih izdelkov mora biti prilagojen učencem (manj slani, mastni 
začinjeni). Glede na naročilo mora dobavitelj zagotoviti ustrezen razrez ali oblikovanje 
naročenih artiklov. Cena narezanega mesa in mesnih izdelkov mora biti enaka ceni v kosu. 
Izdelki lahko vsebujejo minimalno količino aditivov v skladu z veljavnimi predpisi. Transport 
mesa in mesnih izdelkov do naročnika mora potekati v namenskih hlajenih vozilih, tako da se 
hladna veriga ne pretrga. 
 
Mleko in mlečni izdelki  
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Mleko in mlečni izdelki morajo biti zdravstveno ustrezni in neoporečni. Do naročnika morajo 
priti v nepretrgani hladni verigi (namensko hlajena vozila). Živila morajo imeti deklaracijo. 
Mleko in mlečni izdelki morajo biti brez konzervansov, aditivov in umetnih sladil. Način 
pakiranja in embalaža morata biti za vsako živilo v skladu z zahtevami naročnika in 
veljavnimi predpisi.  
 
Sveža zelenjava in sadje 
Zelenjava in sadje mora biti sveže, nepoškodovano in zdravo, brez gnilobe ali poškodb. Biti 
mora čisto, brez primesi, suho (brez zunanje vlage) in brez tujega vonja in okusa. Prav tako 
mora biti brez škodljivcev in poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci ter brez poškodb od zmrzali 
ali sonca. Zelenjava in sadje naj bo ustrezno razvito in zrelo ter primerno za porabo brez 
dozorevanja. Vsebovati ne sme več ostankov sredstev za varstvo rastlin, kot je dovoljeno s 
pravilniki. Prepovedana je vsakršna genska spremenjenost. Deklariranje mora biti v skladu z 
veljavno zakonodajo. Zaželena je zelenjava in sadje lokalnega pridelovalca, s čimer se 
ohrani kvaliteta. Skladiščenje in hramba morata zagotavljati ohranitev kakovosti in higienske 
neoporečnosti. Tudi embalaža, ki mora zagotavljati zaščito pred zunanjimi vplivi in 
transportna sredstva morajo biti takšni, da optimalno zagotavljajo ohranitev kakovosti in 
higienske neoporečnosti.  
 
Zamrznjena živila  
Zamrznjena živila morajo biti glede na zahteve naročnika, v skladu z vsemi veljavnimi 
predpisi, aditivi so lahko dodani le v mejah, ki jih dovoljuje pravilnik, brez konzervansov. 
Surovine morajo ustrezati zahtevam pravilnika. Biti morajo ustrezne oblike, prijetnega okusa 
in vonja. Pri prevozu se ne sme prekiniti zamrzovalna veriga. Zamrznjeno sadje in zelenjava 
mora smiselno ustrezati določilom za sveže. Ribe in ribji proizvodi morajo biti ob sprejemu 
zamrznjeni, brez znakov odtajevanja in ponovnega zamrzovanja. Izpolnjeni morajo biti vsi 
pogoji o higienski neoporečnosti živil. Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za 
splošno označevanje živil.  
 
Ekološki izdelki 
Eko izdelki morajo biti ekološki pridelki in ustrezati Pravilniku o ekološki pridelavi in predelavi 
kmetijskih pridelkov oziroma živil. Izdelki morajo biti označeni z enim od oznak za ekološko 
pridelano oz. predelano živilo. Ponudniki, ki kandidirajo za ekološka živila, morajo imeti 
veljavne certifikate, ki dokazujejo ekološko kvaliteto živila. Na embalaži mora biti označeno, 
da je blago ekološke pridelave.  
 
 
Razna druga živila in pijače 
Mlevski izdelki in testenine - izdelki iz žit morajo imeti deklaracijo in biti označeni v skladu s 
predpisi. Izdelki morajo biti obstojni pri sobni temperaturi in pakirani v ustrezni 
nepoškodovani embalaži. Barva in vonj morata biti značilni za vrsto živila. Izdelki ne smejo 
vsebovati nečistoč in škodljivcev. Oluščena žita morajo imeti značilno barvo, vonj in okus ter 
ne smejo vsebovati neoluščenih zrn, primesi tujega izvora, zrn drugih žit, poškodovanih zrn 
ter nečistoč. Testenine in jušne zakuhe ne smejo biti polomljene ali zdrobljene. Pri kuhanju 
morajo obdržati obliko, ne smejo se lepiti ali razkuhati.  
 
Konzervirana zelenjava in sadje - zelenjava in sadje, ki se uporablja za predelavo v razne 
izdelke, mora biti tehnološko zrelo, sveže, zdravo, brez tujih primesi in brez tujega okusa in 
vonja. Pri predelavi se smejo uporabljati samo tisti aditivi (v količinah), ki jih dovoljuje 
pravilnik. Prepovedana sta barvanje in aromatiziranje izdelkov, prav tako niso dovoljeni 
konzervansi. Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji o higienski neoporečnosti živil. Vsa vložena 
zelenjava mora biti brez kemičnih konzervansov. Konzervirano sadje mora biti značilnega 
vonja in okusa, čvrste strukture. Vsi izdelki morajo biti deklarirani skladno s predpisi za 
splošno označevanje živil. Če je pakirano v pločevinke, morajo biti te primerne za tovrstne 
izdelke, nepoškodovane, brez sledi rje, nabreklosti ali drugih poškodb. Na deklaracijski 
nalepki morajo biti navedeni vsi potrebni podatki.  



 
Sadni sokovi in voda - sadni sok je sok s 100% sadnim deležem. Pridobljen je iz ene ali 
več vrst zdravih in zrelih sadežev, svežih ali zamrznjenih in mora imeti barvo, aromo ter 
okus, ki je značilen za sok sadja, iz katerega je pridobljen. Sokovom konzervansi, sladkor, 
med in umetna sladila ne smejo biti dodani. Sadni nektar je izdelek, ki je pridobljen z 
dodatkom vode, sladkorjev in/ali medu. Sadni nektarji morajo ustrezati, po vsebnosti sadja, 
vsem zahtevam za sadne nektarje, ki so opredeljeni s pravilnikom. Sokovi in nektarji morajo 
biti označeni v skladu s predpisom. Izdelkom je dovoljeno dodajanje vitaminov in mineralov v 
skladu s predpisom. Predpakirane oziroma embalirane vode morajo biti deklarirane skladno 
s pravilniki. Na vsaki embalažni enoti mora biti označeno ime vode, nazivna oziroma neto 
količina, rok uporabe ter pogoji shranjevanja. Transport in hramba morata zagotavljati 
mikrobiološko neoporečnost, preprečevati eventualne poškodbe ali izpostavljenost povišanim 
temperaturam. 
 
Splošno prehrambeno blago - oziroma izdelki morajo biti v skladu z vsemi veljavnimi 
predpisi in zahtevami naročnika. Hranjeni morajo biti na način, da se ohrani njihova kvaliteta. 
Glede na vrsto izdelka morajo biti ustrezne barve, arome in okusa, ki je značilen za 
posamezni izdelek. Prevoz mora biti opravljen na način, da se prepreči zunanje vplive. Vsa 
živila morajo biti embalirana v skladu z veljavnimi predpisi in opremljena z ustreznimi 
deklaracijami.  
 
 



OBR-1 
 
 

(ponudnik) 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 
DVOJEZIČNA OSNOVNA ŠOLA PROSENJAKOVCI 
Prosenjakovci 97/c 
9207  PROSENJAKOVCI 
(naročnik) 
 
 
 

P  O  N  U  D  B  A 
 
 

1. Opis predmeta javnega naročila: ________________________________________ 
 

2. Ponujena vrednost: ___________________________________________________ 
  

3. Predviden čas trajanja pogodbe oziroma rok dobave: od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018   
 

4. Podatki o ponudniku:  
  
     Podjetje oziroma ime: _____________________________________________________ 
  
     Naslov: ________________________________________________________________ 
  
     Zakoniti zastopnik: _______________________________________________________ 
  

    Davčna številka: ____________________________________________________ 
  
     Matična številka: _________________________________________________________ 
       
     Številka transakcijskega računa in banka: ______________________________________ 
 
     Elektronski naslov: ________________________________________________________ 
      
     Številka telefona in telefaksa: _______________________________________________ 
  
     Kontaktna oseba: ________________________________________________________ 
 
     Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ________________________________________ 
 

5. Ponudnik izjavlja, da soglaša s pogoji javnega naročila. 
 
 
                                                                                             Žig in podpis ponudnika: 
 
       ________________________________ 
 



                    OBR-2 
 
 

(ponudnik) 
 
Številka: 
Datum:  
 
 

IZJAVA 
o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije 

 
 

 

Izjavljamo, da: 
 smo se podrobno in v celoti seznanili z razpisno dokumentacijo,  
 se v celoti strinjamo z razpisno dokumentacijo in jo kot tako sprejemamo, 
 smo seznanjeni z opisom predmeta javnega naročila, 
 smo v celoti razumeli pogoje in zahteve naročnika in jih kot take sprejemamo, 
 se zavedamo obveznosti, ki izhajajo iz okvirnega sporazuma, 
 se strinjamo z vsebino predloženega vzorca okvirnega sporazuma, 
 s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz  
      nje izhajajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             Žig in podpis ponudnika: 
 
       ________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                    OBR-3 
 
 

(ponudnik) 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 
 

I Z J A V A 
o izpolnjevanju pogojev za ponudnike 

 
 
 

Izjavljamo: 
 da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti za dobave, ki so predmet 
naročila, 
 da ponudnik kot pravna oseba in tudi njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine, nedovoljenega 
sprejemanja ali dajanja daril, jemanja ali dajanja podkupnine, sprejemanja ali dajanja daril za 
nezakonito posredovanje, zaradi goljufij, poslovnih goljufij, preslepitev pri pridobitvi posojila,  
 da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami, 
 da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in da z našimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče,  
 da ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,  
 da nismo opustili poslovne dejavnosti oziroma, da nismo v katerem koli podobnem 
položaju,  
 da imamo izpolnjene vse obveznosti v zvezi s plačili prispevkov, davkov in drugih  
obveznih dajatev v skladu z zakonskimi določbami, 
 da naše podjetje in tudi noben strokovni delavec, ki bo sodeloval pri izvajanju javnega 
naročila, ni bi s pravnomočno sodbo obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim 
ravnanjem in ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, 
 da smo finančno in poslovno sposobni ter razpolagamo z zadostnimi tehničnimi 
zmogljivostmi. 
 
 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na 
željo naročnika izkažemo z ustreznimi dokazili. 
 
Strinjamo se in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca naročnika, da v primeru 
dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi, lahko pridobi podatke iz uradnih evidenc in iz 
drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega zakonitega zastopnika, ki se 
nanašajo na zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila 
 
 
 
 
                                                                                             Žig in podpis ponudnika: 
 
       ________________________________ 
 
 



     
                    OBR-4 
 
 

(ponudnik) 
 
Številka: 
Datum:  
 
 
 

IZJAVA 
o upoštevanju higienskih pogojev 

 
 
 
 
Izjavljamo: 
 da vsa ponujena živila v celoti ustrezajo vsem veljavnim predpisom, normativom in 
standardom, ki veljajo na področju živil (proizvodnje/pridelave, predelave, obdelave, 
pakiranja, skladiščenja in transporta), 
 da je blago, ki je predmet te ponudbe kakovostno ter zdravstveno in higiensko 
neoporečno, 
 da imamo urejen notranji zdravstveno higienski nadzor nad živili po sistemu HACCP. 
 
Zavezujemo se, da bomo na naročnikovo zahtevo predložili veljavno dokazilo o poslovanju 
skladno s programom HACCP. 
 
 
 
 
                                                                                             Žig in podpis ponudnika: 
 
       ________________________________ 



OBR-5 
 

 
VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

(v nadaljevanju: pogodba) 

 
ki jo skleneta: 

 

Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci – 
Kétnyelvű Általános Iskola Pártosfalva 

Prosenjakovci 97c, 9207  Prosenjakovci - Pártosfalva 
ki jo zastopa ravnateljica Jožefa Herman, prof. 

davčna številka:        67749925 
matična številka:       5243289000 
TRR pri UJP Murska Sobota št.: SI56 01278-6030670752 

(v nadaljevanju: naročnik) 

 
in 
 

 
........................................................................................ 

 
ki ga zastopa……….………................................. 

 
Davčna številka: .......................................... 
 
Matična številka: ......................................... 
 
TRR št.: ............................................. 

(v nadaljevanju: dobavitelj) 

 
 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu s predpisi (30. a členom ZJN-2) o 
oddajanju javnega naročila male vrednosti izvedel postopek z zbiranjem ponudb za 
sukcesivno dobava prehrambenega blaga na Portalu javnih naročil z dne 9. 1. 2015, št. 
objave NMV1. 

 
Dobavitelj  je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo naslednjih sklopov živil: 
 

za obdobje treh let, in sicer od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018.  
 
Ponudbena vrednost naročila znaša _______________ EUR brez DDV, z DDV 
_________________ EUR.  
 
 

2. člen 
 

S tem okvirnim sporazumom se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja 
javnega naročila. Sestavni deli tega okvirnega sporazuma so pogoji, določeni z razpisno 
dokumentacijo in ponudbena dokumentacija prodajalca.  
 
 



  3. člen 
 
Predmet naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti. 
 
Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne. Dejansko naročene dobave lahko variirajo 
navzgor ali navzdol. Naročnik bo pri dobavitelju naročal tiste količine in vrste blaga iz 
predračuna, ki jih bo v tem obdobju dejansko potreboval. 
 

Naročnik bo pri dobavitelju pod enakimi pogoji in po ugodni ceni naročal tudi druge vrste živil 
oziroma izdelke, ki niso zajeti v predračunu oziroma popisu blaga, če jih bo potreboval in jih 
bo ta imel na razpolago.  
 
V primeru nepredvidenega izpada proizvodnje oziroma prodaje posameznih izdelkov ali v 
primeru prenehanja proizvodnje je dobavitelj dolžan naročniku zagotoviti nemoteno oskrbo 
ali dobaviti drug primerljiv izdelek iz lastnega proizvodnega ali prodajnega programa po ceni 
iz predračuna. 

 
 

4. člen 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem 
(telefaks, elektronska pošta) naročilu v dogovorjenem času na lokacijo naročnika to je 
Dvojezična osnovna šola Prosenjakovci, Podružnična šola Domanjševci z vrtcem in 
Podružnična šola Hodoš z vrtcem. 
 
V primeru, da dobavitelj blago ne dostavi do dogovorjene ure na dogovorjeno lokacijo, si 
naročnik pridružuje pravico, da odkloni prepozno dostavljeno blago. Prevoz blaga mora biti 
izvršen v skladu z veljavnimi zdravstveno – sanitarnimi predpisi, ki zagotavljajo ohranitev 
kakovosti in zdravstveno neoporečnost blaga v skladu z zahtevami sistema HACCP.  
 
Dobavitelj je dolžan nekvalitetno blago oz. pokvarjeno blago nadomestiti z novim čim hitreje, 
najkasneje do skrajnega roka, ki ga dobavitelju za konkretno dobavo določi naročnik. 
 
Če je predmet sporazuma hitro 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. Dobavitelj je dolžan tudi redno brezplačno odvažati vso povratno in 
nepovratno embalažo. 
 

 
5.člen 

 
Cene izdelkov, ki jih ponudi dobavitelj iz ponudbenega predračuna so fiksne vsaj za obdobje 
enega leta. Za izdelke, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora 
dobavitelj predložiti naročniku na njegovo zahtevo. 
 
Dobavitelj je dolžan po preteku enoletnega obdobja naročnika seznaniti z morebitnimi 
spremembami cen po ponudbenem predračunu upoštevaje indeks cen življenjskih potrebščin 
v skladu s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti. Dobavitelj mora 
spremembe cen posredovati naročniku za naslednje enoletno obdobje, sicer veljajo cene iz 
preteklega obdobja. 
 



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 dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih, znižanih oziroma nižjih 
cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem pisno 
seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.  
 
 

6. člen 
 

Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklaracijam, ki so označeni 
na embalaži blaga.  

 
Naročnik lahko zahteva, da mu prodajalec predloži vzorce blaga, da jih lahko preizkusi in se 
na osnovi tega odloči o naročilu. 

 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
prodajalec dobavi kakovostno blago. Če prodajalec blaga ne zamenja, lahko naročnik 
zahteva ustrezen pregled blaga po inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja 
kontrolo kakovosti. 
 
 

7. člen 
 

Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se 
opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v predpisanih rokih.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Dejanske količine se morajo ujemati s količinami, navedenimi na dobavnici dobavitelja. 
Dobavitelj mora zagotoviti dostavo blaga, ki omogoča higiensko neoporečni prevzem.  

Dobavitelj se obvezuje sproti odvažati povratno in nepovratno embalažo na lastne stroške. 
Vso embalažo mora dobavitelj še isti dan oziroma najkasneje ob naslednji dobavi prevzeti 
nazaj in odpeljati s prostora naročnika. V primeru, da dobavitelj ne odpelje embalaže, lahko 
naročnik na stroške dobavitelja organizira odvoz embalaže. 

 
 

8. člen 
 

Prodajalec bo kupcu dostavil za dobavljeno blago račun. Rok plačila je 30 dni od prejema 
pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga za plačilo. Ob vsaki dobavi je potrebno priložiti 
dobavnico. Od 1. 1. 2015 stopi v veljavo  e-Račun in je potrebno račun posredovati v 
elektronski obliki preko Uprave RS za javna plačila.  
 
 

  9.  člen 
 

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

 10. člen 
 

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove ta okvirni sporazum z enomesečnim odpovednim 
rokom s priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne 
pošiljke. 
 



11. člen 
 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal dobavitelju. V 
kolikor dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko 
naročnik odstopi od sporazuma. O odstopu naročnik pisno obvesti dobavitelja. 

Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: 

- če dobavitelj ne dobavi blaga pravočasno, pa kljub opozorilu tega ne upošteva; 
- če dobavi nekvalitetno blago, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja; 
- če dobavitelj grobo krši določila tega sporazuma.  

 
 

12. člen 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu in 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 omogočeno pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 
 

13. člen 
 

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika izvaja Jožefa Herman, ravnateljica.   
 
Za nadzor nad izvajanjem pogodbe s strani prodajalca skrbi  _______________________. 
 
 

14. člen 
 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 
 

15. člen 
 

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme 
vsaka od pogodbenih strank po dva izvoda. 
 
 

16. člen 

 

Ta sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank, izvajati pa se začne 1. 3. 2015. 
Sklenjen je za določen čas in sicer za čas 36 mesecev od dneva začetka izvajanja tega 
okvirnega sporazuma, ki je od 1. 3. 2015 do 28. 2. 2018. 

 

 



Datum:                                                                                        Datum:  ________________ 

Številka:                                                                                      Številka:  _______________ 
 

 

 

Naročnik:             Prodajalec: 

DOŠ Prosenjakovci             ______________________________                                                               

Ravnateljica: Jožefa HERMAN, prof.,                             ______________________________ 

_______________________________                          ______________________________ 
 


