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ZADEVA: Odpiranje konkurence – povabilo k oddaji ponudb 

 

ZVEZA: Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil – objava Portal javnih naročil št. 

JN7218/2015 dne 15.10.2015. 

 

Naročnik, Osnovna šola Pohorskega bataljona Oplotnica, je na Portalu javnih naročil, dne 15.10.2015, 

pod številko JN7218/2015, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po odprtem 

postopku v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 

19/2010 in 18/2011; v nadaljevanju ZJN-2) za dobavo konvencionalnih in ekoloških živil v Osnovni šoli 

Pohorskega bataljona Oplotnica s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje 3 let. 

 

V skladu z II.3. točko navodil za izdelavo ponudbe in v skladu s 4. členom okvirnega sporazuma, 

stranke okvirnega sporazuma vabimo, da v postopku odpiranja konkurence, oddajo ponudbo  

(predračun obr. 6) za sklop, za katerega so sklenili okvirni sporazum z naročnikom. Konkurenca se 

odpira za obdobje 12 mesecev – januar 2017 do december 2017. Izjema velja za razpisano 6.1. 

podskupino: Sveža zelenjava in sadje, 13.4 podskupino: ekološko sveže sadje in 13.5. podskupino: 

ekološka sveža zelenjava, za katere so sklenjeni okvirni sporazumi brez ponovnega odpiranja 

konkurence (pogoj je fiksnost cen 3 mesece).  

 

Povabilo za oddajo ponudb in OBR  6 – Predračun (EXCEL) sta objavljena na spletni strani naročnika 

(http://osoplotnica.si), s katere si jih lahko ponudniki prenesejo, izpolnijo in natisnjeno.  

 

Upoštevani bodo predračuni, ki bodo prispeli na naslov naročnika: 
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najkasneje do 22.11.2016 do 12. ure, oz. bodo do tega dne in ure oddani osebno pri naročniku.  

 

Obrazci predračuna za posamezen sklop, za katerega ima ponudnik sklenjen okvirni sporazum, 

morajo biti oddani na natisnjenih, podpisanih obrazcih, objavljenih na spletni strani naročnika, v 

zaprtih kuvertah, opremljenih z nazivom in naslovom tako naročnika kot ponudnika s pripisom »NE 

ODPIRAJ! Ponudba – dobava konvencionalnih in ekoloških živil«. 

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku in bodo pravilno označene.  

 

http://osoplotnica.si/


V primeru, da ponudnik ponudbe ne bo oddal do roka opredeljenega v tem vabilu, se šteje, da v 

obdobju, za katerega se odpira konkurenca, ostanejo cene prehranbenih artiklov enake kot v 

obdobju zbiranja ponudb. 

 

Javno odpiranje ponudb ne bo. Naročnik bo ponudnike obvestil o oddaji javnega naročila za 

posamezen sklop za naslednjo obdobje 12 mesecev v 5 dneh po roku za oddajo ponudb.  

 

 

 

 

      RAVNATELJ 

            Matjaž VRTOVEC, prof. 

 

 

 

Priloga: 

-  seznam podpisnikov okvirnih sporazumov po skupinah in podskupinah 

 

 


