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RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

Za oddajo javnega naročila male vrednosti – blago 

 
 

Predmet javnega naročila: 
 

DOBAVA PREHRAMBNIH IN DRUGIH ARTIKLOV ZA OTROKE 

 
 
 



 

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 

 
I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper (v nadaljevanju: naročnik ali RKS-OZ Koper), ki ga 
zastopa predsednica Irena Sirotič Dobrila, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Ur.list RS, št. 91/15), 

sklepi organov združenja in internimi akti združenja, vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v 
postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke (v nadaljevanju: 

naročilo). Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu s tem povabilom in navodili (v nadaljevanju: 

povabilo).  
 

 
II. PREDMET NAROČILA 

 

1. Predmet naročila je izbira dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke (v nadaljevanju: 
naročilo).  

RKS-OZ Koper si pridržuje pravico, da iz naročila izključi posamezen artikel, poveča ali zmanjša 
njegovo količino glede na potrebe uporabnikov in zagotovljena finančna sredstva.   

 
Naročilo, mora vsebovati vse naslednje prehrambne artikle: 

 

 
ARTIKEL 

 
PAKIRANJE 

KOLIČINA 
(KOS) 

 

polenta - instant 500g 514 

sladkor - beli kristalni 1kg 514 

kosmiči - sadni (brez konzervansov) 350g  514 

jodirana sol - morska fino mleta 1kg 514 

tuna - kakovostna v oljčnem olju 7x80g 514 

ribje olje - sirup  140ml 257 

marelice (brez konzervansov) 200g  514 

slive (brez konzervansov) 200g  514 

fige (brez konzervansov) 200g  257 

mleko - trajno s 3,5%mlečne maščobe 1 l  6168 

sirni namazi - topljeni sir v trikotniku 140g  514 

fižol rjavi (slovensko poreklo) 850kg 514 

suhi grah - mladi kuh.v slanici (slov.poreklo) 3x200g 257 

ješprenj - special (slovensko poreklo) 500g 257 

bebe čaj - otroški zeliščni čaj 40g  514 

kakav - instant kavni napitek 400g  514 

marmelada - marelična (slovensko poreklo) 850g 257 

piškoti plazma  300g  514 

bebe keksi  150g 514 

čokolešnik 500 g 771 

 

       

 
 

 
 



       Predmet naročila so tudi naslednji higienski pripomočki: 

 

 
ARTIKEL 

 
PAKIRANJE 

KOLIČINA 
(KOS) 

 

Vlažilni otroški robčki Zavitek 64/1 257 

Pleničke 6-18 kg Zavitek 50/1 514 

 

Dobavitelj mora RKS-OZ Koper dobaviti ustrezno velikost in količino embalaže (vrečka ali škatla) za 
nadaljnjo distribucijo - prenašanje in razdeljevanje končnim uporabnikom tj. socialno ogroženim 

posameznikom in družinam. Embalaža mora biti ustrezne kvalitete, da omogoča nošenje prehrambnih 
artiklov. Dobavitelj lahko dobavi embalažo na kateri je odtisnjen njegov logotip, ne sme pa biti 

odtisnjen drug znak ali logotip tretje osebe ali drug napis.  

 
 

III. PREDLOŽITEV PONUDB 
 

Pravočasna je ponudba, ki je naročniku predložena do 20.03.2017 do 12.00 ure.  
 

Ponudnik mora predložiti ponudbo po pošti ali osebno na naslov:  

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper - Capodistria. 
 

Nepravočasno ponudbo bo RKS-OZ Koper izločil in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto 
vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 

 

Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.  Na ovojnici mora biti napisano: 

 naziv in naslov RKS-OZ Koper: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER, GRAMŠIJEV 

TRG 1, 6000 KOPER-CAPODISTRIA 
 v levem spodnjem kotu navedba naročila, na katerega se ponudba nanaša:  

"NE ODPIRAJ – PONUDBA PREHRAMBNI IN DRUGI ARTIKLI ZA OTROKE"  

 naziv in naslov pošiljatelja. 

 
Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, RKS-OZ Koper ne prevzema nobene odgovornosti za 

morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte ponudbe zaradi 

nepravilno označene ovojnice bo RKS-OZ Koper izločil. 
 

 
IV. ODPIRANJE PONUDB 

 

Javno odpiranje ponudb bo 20.03.2017 ob 14.00 uri. na sedežu RKS-OZ Koper: Rdeči križ Slovenije – 
Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper - Capodistria. 

 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb pooblaščeni osebi 

RKS-OZ Koper izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani 
pooblaščene osebe ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena 

ali ne overjena kopija. V slednjem primeru si RKS-OZ Koper pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega 

predstavnik ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, naknadno zahteva 
predložitev originala ali overjene kopije na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 

ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki 
pomenijo zastopanje ponudnika. 

 

 
V. POJASNILA 

 
RKS-OZ Koper bo s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo  

ponudbe komuniciral izključno preko Portala javnih naročil Uradnega lista RS. 

Kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 
naročilom, bo RKS-OZ Koper štel, vsako zahtevo, ki bo oddana na portal javnih naročil najkasneje do 



vključno 15.03.2017 do 11.00 ure. Na vsa vprašanja iz zahteve za pojasnila zastavljena po tem roku, 

RKS-OZ Koper ne bo odgovarjal. 

 
 

 
VI. DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na spletni strani RKS-OZ Koper, na naslovu 
http://www.koper.ozrk.si. 

 
 

S spoštovanjem,       

       
        Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper 

                                       Predsednica 
      Irena Sirotič Dobrila 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



 

B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
I. PONUDNIK 

 
Kot ponudnik lahko nastopa vsak, ki izpolnjuje pogoje skladno s tem povabilom in predloži ponudbo, 

pripravljeno skladno s tem povabilom. 

 
II. PREDMET NAROČILA 

 
1. Predmet naročila je izbira dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke (v nadaljevanju: 

naročilo).  

2. RKS-OZ Koper si pridržuje pravico, da iz naročila izključi posamezen artikel, poveča ali zmanjša 
njegovo količino glede na potrebe uporabnikov in zagotovljena finančna sredstva. 

 
Naročilo, mora vsebovati vse naslednje prehrambne artikle: 

 
ARTIKEL 

 
PAKIRANJE 

KOLIČINA 
(KOS) 

 

polenta - instant 500g 514 

sladkor - beli kristalni 1kg 514 

kosmiči - sadni (brez konzervansov) 350g  514 

jodirana sol - morska fino mleta 1kg 514 

tuna - kakovostna v oljčnem olju 7x80g 514 

ribje olje - sirup  140ml 257 

marelice (brez konzervansov) 200g  514 

slive (brez konzervansov) 200g  514 

fige (brez konzervansov) 200g  257 

mleko - trajno s 3,5%mlečne maščobe 1 l  6168 

sirni namazi - topljeni sir v trikotniku 140g  514 

fižol (slovensko poreklo) 850g 514 

suhi grah - mladi kuh v sopari (slov.poreklo) 3x200g 257 

ječmen (slovensko poreklo) 500g 257 

bebe čaj - otroški zeliščni čaj 40g  514 

kakav - instant kavni napitek 400g  514 

marmelada - marelična (slovensko poreklo) 850g 257 

piškoti plazma  300g  514 

bebe keksi 150g 514 

čokolešnik 500 g 771 

 
  

Predmet naročila so tudi naslednji higienski pripomočki: 
 

 

ARTIKEL 

 

PAKIRANJE 

KOLIČINA 

(KOS) 

 

Vlažilni otroški robčki Zavitek 64/1 514 

Pleničke 6-18 kg Zavitek 50/1 257 

 

Dobavitelj mora RKS-OZ Koper dobaviti ustrezno velikost in količino embalaže (vrečka ali škatla) za 

nadaljnjo distribucijo - prenašanje in razdeljevanje končnim uporabnikom tj. socialno ogroženim 



posameznikom in družinam. Embalaža mora biti ustrezne kvalitete, da omogoča nošenje prehrambnih 

artiklov. Dobavitelj lahko dobavi embalažo na kateri je odtisnjen njegov logotip, ne sme pa biti 

odtisnjen drug znak ali logotip tretje osebe ali drug napis.  
 

 
III. POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE 

 

1. Pogoji pogodbe  
Razmerja in pogoji, ki niso urejeni že s temi navodili, so podrobneje urejeni v obrazcu “Vzorec pogodbe” 

(Obrazec 5). 
 

2. Rok trajanja artiklov ob dobavi 

Vsi artikli morajo imeti ob dobavi rok trajanja najmanj 8 mesecev (obvezni minimalni rok trajanja), razen 
če je zaradi narave artikla rok trajanja krajši od obveznega minimalnega roka trajanja. Ponudnik mora v 

obrazec ''Ponudba'' (Obrazec 2) vpisati minimalni rok trajanja artiklov ob dobavi, ki jih bo dobavljal RKS-
OZ Koper, v primeru če bo izbran za dobavitelja. 

 
3. Količina dobav 

RKS-OZ Koper bo v času veljavnosti pogodbe naročil predvidoma skupaj 15.677 artiklov. RKS-OZ Koper si 

pridržuje pravico do morebitnih sprememb količine naročenih artiklov, odvisno od potreb uporabnikov in 
zagotovljenih finančnih sredstev.    

 
4. Količina, čas in kraj dobave 

RKS-OZ Koper bo v času veljavnosti pogodbe naročil artikle, ki so predmet javnega naročila predvidoma v 

dveh naročilih. Vsaka dobava mora vključevati vse artikle, ki so predmet javnega naročila. Dobavitelj je 
dolžan prvo dobavo izvesti do 31. maja 2017, drugo do 30. septembra 2017 oz. po dogovoru.  

 
Kraj  dobave je skladišče RKS-OZ Koper, 6000 Koper-Capodistria. Dobavitelj je dolžan artikle dostaviti v 

skladišče s klavzulo DDP, kjer mora poskrbeti za raztovarjanje artiklov.  
 

5. Cena  

Skupna ponudbena cena in vse ponudbene cene artiklov, na podlagi katerih je izračunana skupna 
ponudbena cena (Obrazec 2), morajo vključevati vse stroške povezane z njihovo dobavo, vključno s: 

- ceno artiklov,  
- embalažo za nadaljnjo distribucijo (vrečka ali škatla), 

- prevoz DDP v skladišče RKS-OZ Koper, 

- morebitne popuste,  
- davke,  

- kakor tudi vse druge stroške, ki so potrebni za izvedbo dobave v skladišče RKS-OZ Koper,  
tako da RKS-OZ Koper, razen skupne ponudbene cene naročenega števila artiklov ne bo dolžan plačati 

dobavitelju nobenih drugih stroškov.  

 
Skupna ponudbena cena in vse ponudbene cene artiklov so fiksne v času veljavnosti pogodbe, če ni v 

pogodbi drugače določeno.  
 

6. Plačilni pogoji 
Dobavitelj bo RKS-OZ Koper izstavil račun dvakrat – po vsaki dobavi artiklov. Obvezni minimalni rok za 

plačilo računa je 30 dni od prejema računa. Če ponudnik ponudi krajši rok plačila od obveznega 

minimalnega, se šteje da je ponudil obvezni minimalni rok za plačilo računa (30 dni).  
  

 
IV. FINANČNO ZAVAROVANJE 

 

RKS-OZ Koper bo izločil ponudbo, če ponudnik v ponudbi ne predloži: 
1. bianco menico skupaj z bianco nalogom za plačilo menice ter pooblastilom za izpolnitev menice in 

naloga za plačilo menice kot garancijo za resnost ponudbe (obrazec 6) in  
2. lastne izjave o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec 4).  

 
 

 



1. Resnost ponudbe 

Ponudnik je dolžan v zavarovanje resnosti ponudbe v ponudbi predložiti bianco menico kot garancijo za 

resnost ponudbe, skupaj z bianco nalogom za plačilo menice ter pooblastilom za izpolnitev menice in 
naloga za plačilo menice (Obrazec 6), v višini 2.781,00 EUR (dvatisočsedemstoenainosemdeset 00/100 

eurov), plačljivi pri banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun ponudnika.  
 

Garancija za resnost ponudbe mora veljati najmanj še vključno en dan po dnevu veljavnosti ponudbe, to 

je najmanj do vključno 1.01.2018. Če ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora 
to pokriti z ustrezno daljšo veljavnostjo garancije za resnost ponudbe. V nasprotnem primeru RKS-OZ 

Koper razlike nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita z garancijo, ne bo upošteval. 
 

RKS-OZ Koper bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v primeru: 

- če ponudnik v ponudbi posreduje neresnične ali zavajajoče podatke, ali 
- če ponudnik po poteku roka za predložitev ponudb in pred potekom veljavnosti ponudbe, navedene v 

ponudbi, umakne ponudbo, ali 
- če ponudnik, ki ga je RKS-OZ Koper v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe:  
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu s pogoji postopka, ali  

 ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu 

s pogoji postopka. 

 

RKS-OZ Koper lahko garancijo za resnost ponudbe uveljavi brez predhodnega opomina. Ponudnika pa 
mora o tem, da jo je unovčil, pisno obvestiti najkasneje v 5 dneh po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.  

 
RKS-OZ Koper bo ponudniku na njegovo pisno zahtevo vrnil garancijo po preteku njene veljavnosti. RKS-

OZ Koper bo izbranemu ponudniku vrnil garancijo za resnost ponudbe proti prejemu garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

2. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti 
Dobavitelj bo dolžan v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti najkasneje na dan sklenitve 

pogodbe izročiti RKS-OZ Koper dve bianco menici skupaj z bianco nalogoma za njuno plačilo ter 
pooblastilom za izpolnitev menic in nalogov za plačilo menic (Obrazec 4/A), v 2.781,00 EUR plačljivi pri 

banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun dobavitelja. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti mora veljati najmanj do vključno 31.01.2018. 
 

Predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je odložni pogoj veljavnosti pogodbe. Če 
dobavitelj v skladu z zahtevami povabila ne predloži ali zavrne predložitev garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, bo RKS-OZ Koper unovčil garancijo za resnost ponudbe.  

 
RKS-OZ Koper bo unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če dobavitelj ne bo v celoti 

ali delno pravočasno ali pravilno izpolnil pogodbenih obveznosti ter v drugih primerih, določenih s 
pogodbo. RKS-OZ Koper lahko garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uveljavi brez 

predhodnega opomina. Dobavitelja pa mora o tem, da jo je unovčil, pisno obvestiti najkasneje v 5 dneh 

po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.  
 

RKS-OZ Koper bo dobavitelju na njegovo pisno zahtevo vrnil to garancijo po preteku njene veljavnosti. 
 

 
V. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti naslednjo ponudbeno dokumentacijo, sicer bo RKS-OZ Koper izločil 
ponudbo: 

 Obrazec 1  – Podatki o ponudniku, 

 Obrazec 2  – Ponudba,  

 Obrazec 3 – Izjava ponudnika o sposobnosti,  

 Obrazec 4 – Izjava ponudnika o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

 Obrazec 5  – Vzorec pogodbe, 

 Obrazec 6 – pooblastilo za izpolnitev menice in naloga za plačilo menice za resnost ponudbe,  

 bianco menico skupaj z bianco nalogom za plačilo menice.  

 



Obrazec 1, 2, 3, 4 in 6 mora ponudnik v celoti izpolniti, podpisati in žigosati.  

Obrazec 5 mora ponudnik na zadnji strani podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z 

vsebino pogodbe. 
 

Obrazci iz prvega odstavka so kot priloga sestavni del tega povabila. Ponudnik mora ponudbeno 
dokumentacijo predložiti na obrazcih prevzetega povabila ali na obrazcih, ki jih sam izdela in ki po vsebini 

ustrezajo obrazcem iz prevzetega povabila. 

 
 

VI. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE 
 

Merilo, ki bo uporabljeno pri ocenjevanju ponudb in izbiri dobavitelja, je skupna ponudbena cena artiklov 

z vključenim DDV, navedena v obrazcu “Ponudba” (Obrazec 2).  
 

 
VII. PRIPRAVA PONUDBE 

 
1. Jezik 

Ponudba, vsa korespondenca in vsa dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v 

slovenskem jeziku. 
 

2. Veljavnost ponudbe 
Obvezni minimalni rok veljavnosti ponudbe je 31.12.2017. Ponudnik lahko ponudi daljši rok veljavnosti 

ponudbe (Obrazec 2). Če ponudnik ponudi krajši rok veljavnosti ponudbe od obveznega minimalnega, se 

šteje da je ponudil obvezni minimalni rok veljavnosti ponudbe (31.12.2017). 
 

3. Ena ponudba 
Ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. V nasprotnem primeru bo RKS-OZ Koper izločil vse njegove 

ponudbe.  
 

4. Enovita ponudba 

Predmet naročila ni razdeljen na sklope. Ponudnik mora predložiti celovito ponudbo, to je ponudbo za 
celoten predmet naročila. V nasprotnem primeru bo RKS-OZ Koper ponudbo izločil. 

 
5. Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopustne. V nasprotnem primeru bo RKS-OZ Koper izločil vse ponudnikove 

ponudbe.  
 

6. Sestava in oblika ponudbe 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti vse zahtevane dokumente (ponudbeno dokumentacijo) iz V. poglavja 

teh navodil, v celoti izpolnjene, podpisane in žigosane, kot je zahtevano v V. poglavju teh navodil. 

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena s čitljivo in neizbrisljivo pisavo. Morebitne 
popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti s podpisom svoje pooblaščene osebe. 

 
Zaželeno je: 

 da je ponudbena dokumentacija zložena po vrstnem redu, kot je naveden v V. poglavju teh navodil 

(Sestavni deli ponudbene dokumentacije) in 
 da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi zvezani z vrvico (razen bianco menica in bianco nalog za 

plačilo menice).  

 

Ponudnik mora predložiti ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana.  Na ovojnici mora biti napisano: 

 naziv in naslov RKS-OZ Koper: RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER, GRAMŠIJEV 

TRG 1, 6000 KOPER - CAPODISTRIA 
 v levem spodnjem kotu navedba naročila, na katerega se ponudba nanaša:  

"NE ODPIRAJ – PONUDBA PREHRAMBNI IN DRUGI ARTIKLI ZA OTROKE"  

 naziv in naslov pošiljatelja. 

 



Če ovojnica ne bo označena na navedeni način, RKS-OZ Koper ne prevzema nobene odgovornosti za 

morebitno izgubo takšne ponudbe ali njeno prezgodnje odpiranje. Prezgodaj odprte ponudbe zaradi 

nepravilno označene ovojnice bo RKS-OZ Koper izločil. 
 

7. Sprememba, dopolnitev in umik ponudbe 
Ponudnik sme po oddaji ponudbe to spremeniti, dopolniti ali umakniti s pisnim obvestilom RKS-OZ Koper, 

ki mora biti predloženo RKS-OZ Koper do roka za predložitev ponudb. Obvestilo (sprememba, dopolnitev 

oziroma umik ponudbe) mora ponudnik predložiti v obliki, zaprto, označeno in predloženo tako kot samo 
ponudbo, to je na način, kot je naveden v prejšnji točki tega navodila (“Sestava in oblika ponudbe”), 

namesto besede "PONUDBA" pa mora biti na ovojnici napisana beseda "SPREMEMBA", "DOPOLNITEV" 
oziroma "UMIK". Umaknjena ponudba bo neodprta vrnjena ponudniku. Po preteku roka za predložitev 

ponudb RKS-OZ Koper ne bo dopustil nikakršnih dopolnitev ali sprememb ponudb. Dopolnitev in 

spremembe ponudb po preteku roka za predložitev ponudb RKS-OZ Koper ne bo upošteval in jih bo 
neodprte vrnil ponudniku.  

 
8. Pojasnila povabila  

RKS-OZ Koper bo s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije in v zvezi s pripravo 
ponudbe komuniciral izključno preko Portala javnih naročil Uradnega lista RS. 

 

Kot pravočasno zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oz. kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z 
naročilom, bo RKS-OZ Koper štel, vsako zahtevo, ki bo oddana na portal javnih naročil najkasneje do 

vključno 15.03.2017 do 11.00 ure. Na vsa vprašanja iz zahteve za pojasnila zastavljena po tem roku, 
RKS-OZ Koper ne bo odgovarjal. 

 

9. Zaupnost postopka 
RKS-OZ Koper bo zagotovil, da so vsi podatki med postopkom oddaje naročila, ki jih kot poslovno 

skrivnost določi ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, poslovna skrivnost, razen 
skupne ponudbene cene paketa navedene v obrazcu Ponudba, ki je javni podatek. RKS-OZ Koper bo 

obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem 
kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis pooblaščene osebe ponudnika. 

Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti 

vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«. RKS-OZ Koper ne odgovarja za zaupnost 
podatkov, ki ne bodo označeni na naveden način. Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo 

navedenim pogojem, bo RKS-OZ Koper ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to 
naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako zaupnosti napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter se 

podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi RKS-OZ Koper, ne prekliče zaupnosti, RKS-OZ Koper ponudbo 

izloči. 
 

10. Stroški 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo ponudbene dokumentacije in predložitvijo ponudbe. RKS-

OZ Koper v nobenem primeru ni odgovoren za te stroške, ne glede na potek in izid postopka. 

 
 

VIII. IZLOČITEV PONUDBE 
 

RKS-OZ Koper bo izločil iz postopka ponudbo, v primerih, določenih v tem povabilu, ter ponudbo 
ponudnika, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu RKS-OZ 

Koper ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev RKS-OZ Koper v postopku zbiranja ponudb, obljubil, 

ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev RKS-OZ 
Koper glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudbe. Šteje se, da je sum utemeljen, če ga lahko RKS-OZ 

Koper podkrepi z listinami oziroma izjavami oseb. 
 

 

IX. PREDLOŽITEV PONUDBE 
 

Pravočasna je ponudba, ki je naročniku predložena do 20.03.2017 do 12.00 ure. 
 

Ponudnik mora predložiti ponudbo po pošti ali osebno na naslov RKS-OZ Koper:  
Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper - Capodistria. 

 



Nepravočasno ponudbo bo RKS-OZ Koper izločil in po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto 

vrnil ponudniku, z navedbo, da je prepozna. 

 
 

X. ODPIRANJE PONUDB 
 

Javno odpiranje ponudb bo 20.03.2017 ob 14.00 uri, na sedežu RKS-OZ Koper:  

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Koper, Gramšijev trg 1, 6000 Koper - Capodistria. 
 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb pooblaščeni osebi 
RKS-OZ Koper izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani 

pooblaščene osebe ponudnika. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko original, overjena 

ali neoverjena kopija. V slednjem primeru si RKS-OZ Koper pridržuje pravico, da od ponudnika, katerega 
predstavnik ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene kopije, naknadno zahteva 

predložitev originala ali overjene kopije na vpogled. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 
ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki 

pomenijo zastopanje ponudnika. 
 

 

XI. PREDVIDENI ROK ZA ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA 
 

Predvideni rok za odločitev je do 27.03.2017. 
 

 

XII. SKLENITEV POGODBE 
 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v treh dneh od prejema poziva ne 
bo predložil RKS-OZ Koper podpisane pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe.  

 
Pogodba bo sklenjena z veljavnostjo do 31.12.2017. 

 

 
XIII. PREKINITEV POSTOPKA IN ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

 
RKS-OZ Koper si pridržuje pravico kadarkoli prekiniti postopek zbiranja ponudb. 

 

RKS-OZ Koper lahko po sprejemu odločitve o oddaji naročila do pogodbe odstopi od izvedbe javnega 
naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih 

sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe 
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni 

mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim 

ponudnikom nemogoča. 
 

V tem primeru bo RKS-OZ Koper o svoji odločitvi o odstopu od izvedbe javnega naročila takoj pisno 
obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo. 

 
 

 

 



C. OBRAZCI  

OBRAZEC 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU 
v postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke  

 

 

PONUDNIK 

 

Firma oz. naziv ponudnika  

 

 

Sedež oz. naslov ponudnika 

 

 

Št. vpisa v sodni register (št. vložka)  

 

 
Matična številka ponudnika 

 

 

Davčna številka ponudnika 

 

 
Številka TRR računa in banke 

 

 

Elektronski naslov ponudnika 

 

 

Telefonska številka ponudnika 

 

 
Številka telefaksa ponudnika 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

Oseba pooblaščena za podpis pogodbe  

 

 
 

KONTAKTNA OSEBA PONUDNIKA 

 
Ime in priimek 

 

 

Telefonska številka 

 

 
Številka GSM 

 

 

Številka telefaksa 

 

 

Elektronski naslov  

 

 
 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

 
Ime in priimek pooblaščene 

osebe ponudnika: 

 

 
Podpis pooblaščene osebe 

ponudnika in žig ponudnika: 
 

 
 

 

 



OBRAZEC 2 

NAROČNIK:  RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER  

                   Gramšijev trg 1 
                   6000 Koper-Capodistria 

 
 

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. naziv ponudnika) 
 
__________________________________ (sedež oz. naslov ponudnika) 

 
 

P O N U D B A  
 
Kot ponudnik v postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke 

 
dajemo naslednjo ponudbo 

 

1. Veljavnost ponudbe  
 

Naša ponudba velja do ____________________ . (najmanj do 31.12.2017) 
 

2. Rok za plačilo računa  

 
Rok za plačilo računa je _____ dni.  (najmanj 30 dni) 
 

3. Skupna ponudbena cena artiklov  

 
Skupna ponudbena cena artiklov z vključenim DDV znaša _____________ eurov. 

 

4. Rok trajanja artiklov 
 

ARTIKEL ROK TRAJANJA OB DOBAVI 

  

polenta - instant   

sladkor - beli kristalni   

kosmiči - sadni (brez konzervansov)   

jodirana sol - morska fino mleta   

tuna - kakovostna v oljčnem olju   

ribje olje - sirup    

marelice (brez konzervansov)   

slive (brez konzervansov)   

fige (brez konzervansov)   

mleko - trajno s 3,5% mlečne maščobe   

sirni namazi - topljeni sir v trikotniku   

fižol (slovensko poreklo)   

suhi grah - mladi kuh v sopari (slov.poreklo)   

ječmen (slovensko poreklo)   

bebe čaj - otroški zeliščni čaj   

kakav - instant kavni napitek   

marmelada - marelična (slovensko poreklo)   

piškoti plazma    

bebe keksi   



čokolešnik  

    

plenice 6-18kg  

čistilni robčki  

 

 

5. ponudbene cene artiklov 

Z. 
št. A r t i k e l 

Pakiranje/ 
teža 

posamez-
nega kosa 

artikla 

Ponudbena 
cena 

artikla brez 
DDV (za 1 

KOS) 

Zahtevana 
količina 

vseh 
kosov 

artiklov 

Ponudbena 
cena artiklov 
BREZ DDV 
(na 
zahtevano 
količino) 

Ponudbena 
cena 
artiklov Z 
DDV (na 
zahtevano 
količino) 

         

1 polenta - instant 500g  514     

2 sladkor - beli kristalni 1kg  514     

3 kosmiči - sadni (brez konzervansov) 350g   514     

4 jodirana sol - morska fino mleta 1kg  514     

5 tuna - kakovostna v oljčnem olju 7x80g  514     

6 ribje olje - sirup  140ml  257     

7 marelice (brez konzervansov) 200g   514     

8 slive (brez konzervansov) 200g   514     

9 fige (brez konzervansov) 200g   257     

10 mleko - trajno s 3,5%mlečne maščobe 1 l   6168     

11 sirni namazi - topljeni sir v trikotniku 140g   514     

12 fižol (slovensko poreklo) 850g  514     

13 
suhi grah - mladi kuh. v sopari 
(slov.poreklo) 3x200g  257     

14 ječmen (slovensko poreklo) 500g  257     

15 bebe čaj - otroški zeliščni čaj 40g   514     

16 kakav - instant kavni napitek 400g   514     

17 
marmelada - marelična (slovensko 
poreklo) 850g   257     

18 piškoti plazma  300g   514     

19 bebe keksi 150g  514     

20 čokolešnik 500g  771   

            

plenice in čistilni robčki:         

21 plenice 6-18kg 50/1  514     

22 čistilni robčki 
1 zavitek z 
64 robčki  257     

SKUPNA PONUDBENA CENA ARTIKLOV*   
X 

     

 

(*) Skupna ponudbena cena artiklov in vse ponudbene cene artiklov, na podlagi katerih je izračunana 
skupna ponudbena cena artikla (Obrazec 2), morajo vključevati vse stroške povezane z njihovo 

dobavo, vključno s: 

- ceno artiklov,  
- embalaža za nadaljnjo distribucijo (vrečka ali škatla), 

- prevoz DDP v skladišče RKS-OZ Koper, 



- morebitne popuste,  

- davke,  

- kakor tudi vse druge stroške, ki so potrebni za izvedbo dobave v skladišče RKS-OZ Koper,  
tako da RKS-OZ Koper, razen skupne ponudbene cene naročenega števila artiklov ne bo dolžan 

plačati dobavitelju nobenih drugih stroškov. 
 

 

 
Kraj in datum: 

 

 

Ime in priimek pooblaščene 
osebe ponudnika: 

 

 

Podpis pooblaščene osebe 
ponudnika in žig ponudnika: 

 

 

 

 
 

 
 

 



OBRAZEC 3 

NAROČNIK:  RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER  

                   Gramšijev trg 1 
                   6000 Koper-Capodistria 

 
 

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. naziv ponudnika) 
 
__________________________________ (sedež oz. naslov ponudnika) 

 
 

 

IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI 
 

Kot ponudnik v postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov  za otroke 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo 
 

 
1. IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI PONUDNIKA IN ZAKONITIH ZASTOPNIKOV PONUDNIKA  

 

 da niti ponudnik niti naši zakoniti zastopniki niso pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki 
so opredeljena prvem odstavku 75. člena Zakona o javnem naročanju.  

Za potrditev zgornje izjave o nekaznovanosti : (ponudnik obkroži a ali b in navede zahtevane 
podatke):  

 a) Prilagamo dokazilo iz uradne evidence _______________________________ ( naziv dokazila), 

_________________________________________z (dne) __________ . 
 b) Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz 

uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem 
tega pogoja. 

 

2. IZJAVA O NEGATIVNIH REFERENCAH 
 

 Da smo seznanjeni, da nas bo naročnik iz postopka izločil, če bomo na dan, ko poteče rok za 
oddajo ponudb, izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. 
 

3. IZJAVA O PLAČILU PRISPEVKOV IN DAVKOV 

 
 Da imamo na dan, ko je bila oddana ta ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 

sedež, in predpisi RS plačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in 
v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 

 Za potrditev zgornje izjave o plačilu prispevkov in davkov: (ponudnik obkroži a ali b in navede 

zahtevane podatke.  
 a) Prilagamo dokazilo iz uradne evidence _______________________________ ( naziv dokazila), 

___________________________________z dne _______________. 
  b) Izjavljamo, da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju tega pogoja iz 

uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem 
tega pogoja. 

 

4. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV NAROČILA IN O RESNIČNOSTI PODATKOV 
 

 da smo seznanjeni in v celoti in brezpogojno sprejemamo vse pogoje in merilo iz povabila 
predmetnega postopka, pod katerimi dajemo svojo ponudbo ter soglašamo, da bodo ti pogoji v 

celoti sestavni del pogodbe, če bomo izbrani za dobavitelja, ter izjavljamo, da so podatki, ki so 

podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični in da v ponudbi nismo posredovali zavajajočih 
podatkov.  

 
 

 



5. IZJAVA O REGISTRACIJI 

 

 da smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem organu za dejavnost, ki je predmet naročila. 
Izbrani ponudnik mora za potrditev zgornje izjave o registraciji v roku ne daljšem od treh dni, 

predložili potrdilo o registraciji pristojnega organa.  
 

6. IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI 

 
 da imamo zadostno število strokovno usposobljenih kadrov, ki bodo sposobni izvesti pogodbene 

obveznosti. 
 

7. OSNOVA SPOSOBNOST 

 
 da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 

likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja 
gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v 

katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim 
postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

 
Ime in priimek pooblaščene 

osebe ponudnika: 

 

 
Podpis pooblaščene osebe 

ponudnika in žig ponudnika: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



OBRAZEC 4 

 

NAROČNIK:  RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER  
                   Gramšijev trg 1 

                   6000 Koper-Capodistria 
 

 

PONUDNIK: __________________________________ (firma oz. naziv ponudnika) 
 

__________________________________ (sedež oz. naslov ponudnika) 
 

 

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

 
 

Kot ponudnik v postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov  za otroke 

 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

 
da bomo v skladu s pogoji povabila, če bomo izbrani za dobavitelja in pozvani k sklenitvi pogodbe, 

najkasneje na dan sklenitve pogodbe, RKS-OZ Koper izročili dve bianco menici skupaj z bianco nalogoma 

za njuno plačilo ter pooblastilom za izpolnitev menic in nalogov za plačilo menic, v višini 2.781,00 €, 
plačljivi pri banki-domiciliatu, ki vodi transakcijski račun dobavitelja. Garancija za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti bo veljala najmanj do vključno 31.01.2018. 
 

S podpisom te izjave potrjujemo, da se strinjamo z vsebino obrazca “Pooblastilo za izpolnitev menic za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z nalogom za plačilo menic” (Obrazec 4/A), ki je sestavni del te 

priloge. 

 
Naloga za plačilo menic bo izdal naš zakoniti zastopnik ali oseba, pooblaščena za razpolaganje s sredstvi 

na računu.  
 

 

Priloga: 
 Obrazec 4/A prevzetega povabila – Pooblastilo za izpolnitev menic za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti z nalogom za plačilo menic 

 
 

 

 
 

 
Kraj in datum: 

 

 

Ime in priimek pooblaščene 
osebe ponudnika: 

 

 

Podpis pooblaščene osebe 
ponudnika in žig ponudnika: 

 

 

 

 
 

 



OBRAZEC 4/A 

OPOZORILO 
Ponudniku ni treba Obrazca 4/A priložiti ponudbeni dokumentaciji. 

 

 
 

POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV MENIC ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

Z NALOGOM ZA PLAČILO MENIC  
 

 
 

DOBAVITELJ: __________________________________ (firma) 
 
__________________________________ (sedež) 
 
_______________________________ (matična številka) 
 
_______________________________ (davčna številka) 

 

 
Za zavarovanje dobre izvedbe naših pogodbenih obveznosti iz naslova pogodbe o dobavi prehranskih 

paketov, številka ________ z dne _______,  ki smo jo sklenili z naročnikom RDEČIM KRIŽEM SLOVENIJE 
– Območno združenje Koper, davčna številka 16635477, matična številka 5128374000 (v nadaljevanju: 

RKS-OZ Koper), po kateri smo dolžni RKS-OZ Koper dobavljati prehrambne in druge artikle za otroke,  

 
izročamo RKS-OZ Koper 2 (dve) bianco menici in 2 (dva) bianco naloga za plačilo menic, ki ju je 

podpisala pooblaščena oseba: ____________________________________________ (ime in priimek) kot 
______________________________ (funkcija podpisnika), ki se podpisuje 

_______________________________________ (podpis pooblaščene osebe). 
 

 

Pooblaščamo RKS-OZ Koper, da brez poprejšnjega obvestila izpolni bianco menici in naloga za plačilo 
menic, do višine 2.781,00 € ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menic in naloga za plačilo 

menic, ki niso izpolnjeni, in uporabi izpolnjeni menici in naloga za plačilo menic za izterjavo naših 
obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe.  

 

Pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da izplača zgoraj navedeni znesek v breme 
našega transakcijskega računa. 

 
 

Priloga: 

- dve (2) bianco menici 
- dva (2) bianco naloga za plačilo menic 

 
 

 

Kraj in datum: 

 

 

Ime in priimek pooblaščene 

osebe dobavitelja: 

 

 

Podpis pooblaščene osebe 
dobavitelja in žig 

dobavitelja: 

 

 

 

 

 



OBRAZEC 5 

 

OPOZORILO!  
Obrazec  mora ponudnik na zadnji strani podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z 

vsebino pogodbe. 
 

 

VZOREC POGODBE 
 

 
RDEČI KRIŽ SLOVENIJE – OBMOČNO ZDRUŽENJE KOPER 

Gramšijev trg 1, 6000 Koper-Capodistria 

Davčna številka: 16635477 
Matična številka: 5128374000 

Transakcijski račun: SI56 1010 0003 5369 105 pri Banki Koper 
 

ki ga zastopa predsednica Irena Sirotič Dobrila  
(v nadaljevanju: RKS-OZ Koper ali naročnik) 

 

in 
 

____________________________________________________ (naziv dobavitelja) 
 

____________________________________________________ (sedež dobavitelja) 
Davčna številka: _____________________ 
Matična številka: _____________________ 

Transakcijski račun:____________________ pri banki ______________________ 
 

ki ga zastopa _______________________________ (odgovorna oseba za podpis pogodbe) 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 

 

 
skleneta 

 
 

POGODBO O DOBAVI  

 
PREHRAMBNIH IN DRUGIH ARTIKLOV ZA OTROKE 

 
 

Uvodna določba 

 
1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata: 
 da je RKS-OZ Koper, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, izvedel postopek male vrednosti 

za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov za otroke ter 

 da je bil dobavitelj na podlagi povabila izbran kot najugodnejši ponudnik. 

 
 

Sestavni deli pogodbe 

2. člen 
Sestavni del te pogodbe je ponudba dobavitelja (Obrazec 2) z dne _________ (Priloga 1). 

 
 

Predmet pogodbe 

3. člen 
Predmet pogodbe je dobava prehrambnih in drugih artiklov za otroke (v nadaljevanju: naročilo).  

 
RKS-OZ Koper si pridržuje pravico, da iz naročila izključi posamezen artikel, poveča ali zmanjša njegovo 

količino glede na potrebe uporabnikov in zagotovljena finančna sredstva.  



Naročilo mora vsebovati naslednje prehranske artikle: 

 

 
ARTIKEL 

 
PAKIRANJE 

KOLIČINA 
(KOS) 

 

polenta - instant 500g 514 

sladkor - beli kristalni 1kg 514 

kosmiči - sadni (brez konzervansov) 350g  514 

jodirana sol - morska fino mleta 1kg 514 

tuna - kakovostna v oljčnem olju 7x80g 514 

ribje olje - sirup  140ml 257 

marelice (brez konzervansov) 200g  514 

slive (brez konzervansov) 200g  514 

fige (brez konzervansov) 200g  257 

mleko - trajno s 3,5%mlečne maščobe 1 l  6168 

sirni namazi - topljeni sir v trikotniku 140g  514 

fižol (slovensko poreklo) 850g 514 

suhi grah - mladi kuh v sopari (slov.poreklo) 3x200g 257 

ječmen (slovensko poreklo) 500g 257 

bebe čaj - otroški zeliščni čaj 40g  514 

kakav - instant kavni napitek 400g  514 

marmelada - marelična (slovensko poreklo) 850g 257 

piškoti plazma  300g  514 

bebe keksi 150g 514 

čokolešnik 500 g 771 

 

 

       Predmet naročila so tudi naslednji higienski pripomočki: 
 

 

ARTIKEL 

 

PAKIRANJE 

KOLIČINA 

(KOS) 

 

Vlažilni otroški robčki Zavitek 64/1 257 

Pleničke 6-18 kg Zavitek 50/1 514 

 

 
Dobavitelj mora RKS-OZ Koper dobaviti ustrezno velikost in količino embalaže (vrečka ali škatla) za 

nadaljnjo distribucijo - prenašanje in razdeljevanje končnim uporabnikom tj. socialno ogroženim 
posameznikom in družinam. Embalaža mora biti ustrezne kvalitete, da omogoča nošenje prehrambnih 

artiklov. Dobavitelj lahko dobavi embalažo na kateri je odtisnjen njegov logotip, ne sme pa biti 

odtisnjen drug znak ali logotip tretje osebe ali drug napis.  
 

4. člen 
Artikel mora imeti ob dobavi rok trajanja najmanj 8 mesecev, razen če je zaradi narave artikla rok  

trajanja krajši od obveznega minimalnega.  

 
 

Pogodbena količina  
5. člen 

RKS-OZ Koper bo v času veljavnosti pogodbe naročil skupaj predvidoma 15.677 artiklov, in sicer 
predvidoma v dveh naročilih. Vsaka dobava mora vključevati vse artikle, ki so predmet javnega naročila.  



 

RKS-OZ Koper si pridržuje pravico do morebitne spremembe količine naročenih artiklov, odvisno od 

potreb uporabnikov in zagotovljenih finančnih sredstev.  
 

 
Pogodbena cena 

6. člen 

Cene artiklov so določene v Prilogi 1.  
 

Cene artiklov, na podlagi katerih je izračunana skupna ponudbena cena, vključuje vse stroške povezane z 
dobavo, vključno s: 

- ceno artiklov,  

- embalažo za nadaljnjo distribucijo (vrečka ali škatla),  
- stroški prevoza paketov   v skladišče 

- popusti,  
- davki,  

-  kakor tudi vse druge stroške, ki so potrebni za izvedbo dobave v skladišče RKS-OZ Koper,  
tako da RKS-OZ Koper, razen skupne ponudbene cene naročenega števila artiklov ne bo dolžan plačati 

dobavitelju nobenih drugih stroškov 

 
Cene artiklov so fiksne v času veljavnosti pogodbe, če pogodba ne določa drugače. 

 
Če se v času veljavnosti pogodbe cene artiklov pri dobavitelju znižajo, tako da so cene v Prilogi 1 višje od 

cen iz uradnega cenika dobavitelja, se dobavitelj zavezuje zaračunati RKS-OZ Koper artikle največ v višini 

cen po uradnem ceniku dobavitelja, to je po nižji ceni.   
 

Če RKS-OZ Koper izključi posamezen artikel, poveča ali zmanjša njegovo količino, se skupna ponujena 
cena iz Priloge 1 zmanjša za ceno izključenega artikla oziroma sorazmerno poveča ali zmanjša glede na 

večjo ali manjšo količino.  
 

 

Plačilni pogoji 
7. člen 

Dobavitelj bo RKS-OZ Koper izstavil račun po vsaki dobavi artiklov. 
 

Rok za plačilo računa je 30 dni. RKS-OZ Koper bo račun plačal na transakcijski račun dobavitelja, naveden 

v uvodu te pogodbe. 
 

Rok za plačilo računa začne teči naslednji dan, ko RKS-OZ Koper prejme pravilno izstavljen račun. Če 
zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri RKS-OZ 

Koper ne dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik RKS-OZ Koper. Račun je pravilno izstavljen, če 

je izstavljen v skladu s predpisi in so k računu priloženi izvodi pravilno izpolnjenih dobavnic, iz katerih je 
razvidno, da so bili artikli pravilno dobavljeni (v nadaljevanju potrjena dobavnica). Dobavnica je potrjena, 

če je na njej podpis pooblaščene osebe dobavitelja in podpis pooblaščene osebe RKS-OZ Koper z 
odtisnjenim žigom RKS-OZ Koper, če na dobavnici ni pripisov pooblaščene osebe RKS-OZ Koper glede 

količinskih in/ali vrstnih napak dobavljenih paketov. 
 

RKS-OZ Koper je dolžan reklamirati (sporni del) računa v 10 dneh po njegovem prejemu. Rok za 

reklamacijo (spornega dela) računa začne teči naslednji dan od dneva prejema računa. Če zadnji dan 
roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ali glede na razporeditev delovnega časa pri RKS-OZ Koper ne 

dela, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik RKS-OZ Koper. 
 

Rok za plačilo izpodbijanega dela računa je osem (8) dni po razrešitvi reklamacije. 

 
Naknadno plačilo izpodbijanega dela računa ne šteje za naročnikovo zamudo s plačilom. 

  
 

 
 

 



Kvaliteta artiklov 

8. člen 

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi navodili), priporočili ter normativi.  

 
Dobavitelj se zaveže, da bodo artiklu ustrezali deklarirani kvaliteti. 

 

RKS-OZ Koper ima pravico v času veljavnosti pogodbe od dobavitelja zahtevati predložitev vzorcev vseh 
ali posameznih artiklov, in pravico preveriti pri priznanem organu kvaliteto dobavljenih artiklov. Dobavitelj 

mora na zahtevo RKS-OZ Koper dostaviti zahtevane vzorce artiklov najkasneje v 5 dneh od prejema 
zahteve na sedež RKS-OZ Koper. Dobavitelj brezplačno prepusti vse predložene vzorce artiklov v last 

RKS-OZ Koper. 

 
Stroške iz prejšnjega odstavka plača dobavitelj, če se izkaže, da artikli ne ustrezajo kvaliteti, deklarirani 

na artiklu. 
 

 
Kraj dobave  

9. člen 

Kraji dobave je skladišče RKS-OZ Koper, Koper.  
 

Dobavitelj je dolžan artikle dostaviti v skladišče RKS-OZ Koper s klavzulo DDP, kjer mora poskrbeti za 
raztovarjanje.  

 

 
Naročanje in dobava 

10. člen 
RKS-OZ Koper bo v času veljavnosti pogodbe naročil artikle, ki so predmet javnega naročila predvidoma v 

dveh naročilih. Vsaka dobava mora vključevati vse artikle, ki so predmet javnega naročila. Dobavitelj je 
dolžan prvo dobavo izvesti do 31. maja 2017, drugo do 30. septembra 2017 oz po dogovoru.  

 

Dobava v skladišče RKS-OZ Koper se opravi samo ob delovnih dnevih RKS-OZ Koper, razen če se 
pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 

 
11. člen 

Pisno naročilo se specificira na obrazcu naročilnice z vsemi potrebnimi podatki, ki jih dobavitelj potrebuje 

za dobavo artiklov. 
 

Dobavitelj se obvezuje k dobavljenim artiklom priložiti dobavnico z vsemi podatki, ki jih RKS-OZ Koper 
potrebuje za pravilen prevzem.  

 

Dejansko dobavljene količine artiklov se morajo ujemati s količinami, navedenimi na naročilnici in 
dobavnicah. V primeru ugotovljenih količinskih napak pooblaščena oseba RKS-OZ Koper o tem takoj ob 

prevzemu obvesti dobavitelja s pripisom na dobavnici z oznako količine, ki ne ustreza dogovorjeni količini, 
kar s podpisom na dobavnici potrdita pooblaščena oseba dobavitelja in pooblaščena oseba RKS-OZ 

Koper. Šteje se, da so paketi po količini pravilno dobavljeni in prevzeti, če dobavitelj razpolaga z 
dobavnico, na kateri je podpis pooblaščene osebe dobavitelja in podpis pooblaščene osebe  RKS-OZ 

Koper z odtisnjenim žigom RKS-OZ Koper, če na dobavnici ni pripisov.     

 
Dobavitelj se zavezuje, da bo artikle dobavil v naročeni količini, v deklarirani kakovosti in pravočasno. 

Dobavitelj se zavezuje, da bo količinske, vrstne in kakovostne napake odpravil v dogovorjenem roku. Za 
pozitivno rešene reklamacije, za napačno poslane ter vrnjene artikle, dobavitelj izda RKS-OZ Koper ob 

izstavitvi prvega naslednjega računa dobropis, za katerega se zmanjša obveznost RKS-OZ Koper. 

 
 

Pogodbena kazen  
12. člen 

V primeru nepravilne izpolnitve (ki obsega tako izpolnitev z zamudo v skladu s končnim terminskim 
načrtom, kot tudi izpolnitev z napakami) katere koli pogodbene obveznosti, ki ni posledica višje sile ali 



razlogov na strani RKS-OZ Koper, ima RKS-OZ Koper pravico zahtevati in zaračunati dobavitelju za vsak 

dan zamude pogodbeno kazen v višini 200,00 eurov. 

 
Dobavitelj plača znesek pogodbene kazni na podlagi računa RKS-OZ Koper v osmih dneh po njegovem 

prejemu, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva zapadlosti računa v 
plačilo do dneva plačila, če RKS-OZ Koper tega zneska ne kompenzira pri plačilu svoje obveznosti. V 

slednjem primeru se dobavitelj zavezuje RKS-OZ Koper za navedeni znesek izstaviti dobropis najkasneje v 

osmih dneh po plačilu računa, od katerega je RKS-OZ Koper odštel navedeni znesek. 
 

RKS-OZ Koper si pridržuje pravico do pogodbene kazni, četudi sprejme izpolnitev obveznosti, s katero je 
bil dobavitelj v zamudi. 

 

Za poplačilo pogodbenih kazni ima RKS-OZ Koper pravico unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

 
 

Kritni kup 
13. člen 

Po izteku tridesetega dne zamude pri dobavi artiklov v skladu s končnim terminskim načrtom, ki ni 

posledica višje sile ali razlogov na strani RKS-OZ Koper, ima RKS-OZ Koper pravico nabaviti artikle, z 
dobavo katerih dobavitelj zamuja, pri drugem dobavitelju, dobavitelj pa je dolžan RKS-OZ Koper 

nadomestiti razliko v ceni med pogodbeno ceno in dejansko ceno, po kateri je RKS-OZ Koper kupil artikle 
ter druge stroške, ki jih je RKS-OZ Koper imel zaradi tega. Dobavitelj je dolžan razliko v ceni in stroške 

odšteti pri izstavitvi  računa, sicer bo to storil RKS-OZ Koper. 

 
RKS-OZ Koper je dolžan dobavitelju poslati obvestilo o nameravanem nakupu iz prejšnjega odstavka, v 

katerem navede naročilnico z izjavo, da bo naročene artikle kupil pri drugem dobavitelju, nato pa lahko 
opravi kritni kup. Šteje se, da je bil dobavitelj o nameravanem kritnem kupu obveščen, če RKS-OZ Koper 

razpolaga z dokazilom o poslanem obvestilu dobavitelju. 
 

 

Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 

14. člen 
Dobavitelj bo v zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti izročil RKS-OZ Koper garancijo v 

skladu s pogoji postopka zbiranja ponudb.  

 
RKS-OZ Koper bo unovčil garancijo, če dobavitelj ne bo v celoti ali delno pravočasno ali pravilno izpolnil 

pogodbenih obveznosti ter v drugih primerih, določenih s pogodbo. RKS-OZ Koper lahko garancijo 
uveljavi brez predhodnega opomina, dobavitelja pa mora o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti 

najkasneje v petih dneh po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.  

 
Pogodbena kazen in garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se ne izključujeta in lahko RKS-

OZ Koper ob izpolnjenih pogojih uveljavlja oba instrumenta. 
 

 
Odpoved pogodbe 

15. člen 

Dobavitelj nima pravice odstopiti od pogodbe. 
 

RKS-OZ Koper lahko brez odpovednega roka ali z odpovednim rokom, ki ga sam določi, odstopi od 
pogodbe in zahteva od dobavitelja povrnitev škode, če dobavitelj ne izpolni svoje pogodbene obveznosti 

ali če je izčrpana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 
Dobavitelj ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za do tedaj kvalitetno dobavljene 

artikle, RKS-OZ Koper pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je ta zaradi tega utrpel, tudi razliko do 
morebitne višje cene, ki jo bo za dobavo paketov določil nov dobavitelj. Povzročena škoda se lahko 

poplača iz garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če pa je povzročena škoda večja od te, je 
razliko do polne odškodnine dobavitelj dolžan plačati iz svojih sredstev v 30 dneh od datuma prejema 

pisnega zahtevka RKS-OZ Koper.  



 

Odpoved pogodbe mora biti pisna in začne učinkovati z dnem, ko dobavitelj prejme odpoved. V času 

morebitnega odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni izpolnjevati vse svoje obveznosti v skladu s 
to pogodbo. 

 
 

Škoda 

16. člen 
Dobavitelj je odgovoren RKS-OZ Koper za vso neposredno in posredno škodo, ki bi nastala RKS-OZ Koper 

ali tretjim osebam zaradi dobaviteljevega ravnanja. V primeru zahtevkov tretjih oseb se dobavitelj hkrati 
zavezuje, da bo varoval koristi RKS-OZ Koper ter mu bo povrnil vso škodo in bo prevzel nase vse 

morebitne zahtevke tretjih oseb, ki bi jih te uveljavljale proti RKS-OZ Koper zaradi obveznosti dobavitelja 

po tej pogodbi.  
 

Dobavitelj v razmerju do RKS-OZ Koper v celoti odgovarja tudi za izvedbo storitev in delo oseb, ki po 
njegovem naročilu delajo po tej pogodbi, in sicer kot da bi ga sam opravil.  

 
 

Končne določbe 

17. člen 
Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo 

pogodbene dobave. 
 

Dobavitelj bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenim kadrom. 

 
18. člen 

Dobavitelj je dolžan voditi celotno realizacijo dobave artiklov v skladišče RKS-OZ Koper.  
 

19. člen 
Skrbnik pogodbe za vsebinski del pogodbe je: 

 na strani RKS-OZ Koper:     Uroš Suhadolc, 

 na strani dobavitelja: _________________ .  

 

Skrbnik pogodbe za finančni del pogodbe je: 
 na strani RKS-OZ Koper:     Uroš Suhadolc, 

 na strani dobavitelja: _________________ .  

 

Dobavitelj  je dolžan: 
 skrbnika pogodbe na strani RKS-OZ Koper pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri realizaciji 

dobave, 

 ščititi interese naročnika. 

 

20. člen 
Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo ali razpisno dokumentacijo, se uporabljajo določila 

Obligacijskega zakonika. 
 

21. člen 
Spremembe in dopolnitve pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki. 

 

22. člen 
Pogodbeni stranki se bosta vzdržali vsakršnih dejanj, ki nasprotujejo dobrim poslovnim običajem. 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta reševali sporazumno z neposrednim dogovarjanjem, v kolikor to ne 
bo mogoče pa je za reševanje sporov iz ali v zvezi s to pogodbo stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

 

23. člen 
Pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, če dobavitelj izroči 

RKS-OZ Koper garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s to pogodbo.  
 

Pogodba velja do vključno 31.12.2017. 

 



24. člen 

Pogodba je sestavljena v štirih enakih originalnih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 

dva izvoda. 
 

 
 

Prilogi pogodbe: 

 PRILOGA 1 – Ponudba 

 
 

 
 

Datum:                 Datum: 

Št. pogodbe:      Št. pogodbe:  
 

Dobavitelj:      Naročnik:  
  

 
 

 

 
 

 
OPOZORILO!  
Obrazec  mora ponudnik na zadnji strani podpisati in žigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino 
pogodbe. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



OBRAZEC 6 

 

 
POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV MENICE ZA RESNOST PONUDBE  

Z NALOGOM ZA PLAČILO MENIC  
 

 

PONUDNIK: __________________________________ (firma) 
 

__________________________________ (sedež) 
 

_______________________________ (matična številka) 
 
_______________________________ (davčna številka) 

 
 

Za resnost naše ponudbe v postopku zbiranja ponudb za izbiro dobavitelja prehrambnih in drugih artiklov 
za otroke, za potrebe Rdečega križa Slovenije – Območno združenje Koper, 6000 Koper, davčna številka 

16635477, matična številka 5128374000 (v nadaljevanju: RKS-OZ Koper),  

 
izročamo RKS-OZ Koper 1 (eno) bianco menico in 1 (en) bianco nalog za plačilo menice, ki jo je podpisala 

pooblaščena oseba: ___________________________________________________ (ime in priimek) kot 
__________________________________________________ (funkcija podpisnika), ki se podpisuje 

_______________________________________ (podpis pooblaščene osebe). 

 
Pooblaščamo RKS-OZ Koper, da brez poprejšnjega obvestila izpolni bianco menico in nalog za plačilo 

menice, do višine 2.781,00 EUR (z besedo: dvatisočsedemstoenainosem deset 00/100 eurov) ter da 
izpolni vse druge sestavne dele bianco menice in naloga za plačilo menic, ki niso izpolnjeni, in uporabi 

izpolnjeno menico in nalog za plačilo menice za izterjavo naših obveznosti v primeru: 
- če smo kot ponudnik v ponudbi posredovali neresnične ali zavajajoče podatke, ali 

- če smo kot ponudnik po poteku roka za predložitev ponudb in pred potekom veljavnosti ponudbe, 

navedene v ponudbi, umaknili ponudbo, ali 
- če kot ponudnik, ki ga je RKS-OZ Koper v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe:  
 ne izpolnimo ali zavrnemo sklenitev pogodbe v skladu s pogoji postopka, ali  

 ne bomo predložili ali bomo zavrnili predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s pogoji postopka. 

 

 
Pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da izplača zgoraj navedeni znesek v breme 

našega transakcijskega računa. 
 

 

 
 

 

 

Kraj in datum: 

 

 
Ime in priimek pooblaščene 

osebe ponudnika: 

 

 
Podpis pooblaščene osebe 

ponudnika in žig ponudnika: 
 

 
 

 


