
Stevilka: JN-B-01 /201 I
Datum: 19.12.2018

Na podlagi 90. dlena Zakona o javnem narodanju (Uradni list RS, St. 91/'15 in 14118) in dolodb
razpisne dokumentacije za javno narodilo, po odprtem postopku: ,Zivila 2O1g-2O2Ou,
objavljen na Portalu javnih naro6il z oznako JN007118/2018-801, dne 12.10.2018, z
razpisno dokumentacijo na spletni strani naro6nika

izdajam naslednji

SKLEP
O ODDAJI JAVNEGA NAROdILA

>Zivita 2019-2020<

Narodnik Lambrechtov dom, Solska ulica 4, Slovenske Konjice po pregledu in ocenjevanju
ponudb prejetih po objavi za oddajo javnega naro6ila po odprtem postopku: >Zivila 2019-
2020<, objavljen na Portalu javnih narodil z oznako JN007118/2018-801, dne 12.10.2018, v
sistemu za eleKronsko javno narodanje - sistem e-JN in z razpisno dokumentacijo na spletni
strani narodnika http://www.lambrechtov-dom.si odda javno naro6ilo s sklenitvijo okvirnega
sporazuma z naslednjimi ponudniki po posameznih skupinah Zivil:

st.
sklopa

opis sklopa
zap
St

Ponudnik

Sklop 1
Zelenjava, sadje
strodnice, orescki

2 S.P. Plod d.o.o
3 Geaprodukt d.o.o

Sklop 2 Meso in mesni izdelki
1 Mesarstvo Oblak d.o.o
2 Celjske mesnine d.o.o

Sklop 3
Perutnina in perutninski

izdelki

1 Perutnina Ptuj d.d
Hrib d.o.o

3

Sklop 4
Splosno prehrambeno

blago
1 Mercator d.d
2 lmpuls, d.o.o

Sklop 5 JEca

1 M.M. Kauaid d.o.o
Pitus d.o.o

3 Geaprodukt d.o.o

Sklop 6 Kruh in pekovski izdelki
1 2ito d.o.o

2 Hlebaek d.o.o

Sklop 7
1 Mlekarna Celeia d.o.o

ubl anske mlekarne d.d

Sklop 8
Zmenjena zelenjava in

sad.ie

1 Hrib d.o.o
Kvibo d.o.o

1

Narodnik: LAMBRECHTOV DOM
SoLSKA ULICA 4
3210 SLOVENSKE KONJICE

1. Pitus d.o.o.

2.

Mesarstvo Oblak d.o.o.

2.

Mleko in mleeni izdelki

2

Mercator d.d.

L



Sklop I
1 Kvibo d.o.o
2 Monsun, d.o.o
3 Hrib d.o.o

Sklop
10 Zmznjene gotove jedi 1 Hrib d.o.o

Sklop
11

Zita-kase, kosmidi,
mlevski izdelki

Mercator d.d

2

3 lmpuls, d.o.o

S klop
12

Testenine in testeninski
izdelki

1 M.M.Kauaie d.o.o

2 lvlercator d.d

Zito d.o.o

Sklop
13

1 lmpuls, d.o.o
2 Mercator d.d

3 Nektar Natura d.o.o

il.

Ta sklep velja z dnem sprejema in se objavi na Portalu javnih narodil

Narodnik: Lambrechtov dom je na Portalu javnih narodil objavil obvestilo o javnem narodilu,
po odprtem postopku ,Zivila 2019-2020(, objavljen na Portalu javnih narodil z oznako
JN0071 18/2018-801, dne 12.10.2018, v sistemu za elektronsko javno narobanje - sistem e-JN
in z razpisno dokumentaci.jo na spletni strani narodnika http://www.lambrechtov-dom.si

Pravo6asno so bile eleKronsko oddane ponudbe in sicer v sistem za elektronsko .iavno
narodanje - sistem eJN naslednjih ponudnikov po skupinah/sklopih iivil:

st.
sklopa opis sklopa Pon ud n ik

Sklop 1
Zelenjava, sadje
stroenice, oreSaki

Pitus d.o.o
2

Geaprodukt d.o.o
4 Kmetrlski pridelki Bobnar Boian d.o.o

Sklop 2 Meso in mesni izdelki
1 Mesarstvo Oblak d.o.o

Celjske mesnine d.o.o
3 Viteo d.o.o

Sklop 3
Perutnina in perutninski

izdelki

1 Perutnina Ptuj d.d
2 Hrib d.o.o
3 lvlesarstvo Oblak d.o.o

Sklop 4 SploSno prehrambeno
blago

Mercator d.d
2 lmpuls, d.o.o

2

Ribe in morski sadezi

1.

Zito d.o.o.

J

Sokovi, nektarji, sirupi

ObrazloZitev:

zap.
St.

1.

S.P. Plod d.o.o.

2.

1.



M.M. Kaueid d.o.o
Sklop 5 Jajca

Nepravodasnih ponudb ni bilo

Zgoraj navedene ponudbe je naro6nik v skladu z dolodbo cetrtega odstavka 89.6lena Zakona
o javnem narodanju o pregledu in ocenjevanju ponudb ter nadinu oddaje javnega naro6ila,
razvrstil po merilih, po posameznih skupinah Zivil od 51.1 do 5t.13, z upo5tevanjem pogojev
in zahtev razpisne dokumentacije, da je merilo za izbor )ekonomsko najugodne.isa
ponudba<. Kot merilo je upoStevano:
-ponudbena cena 75 todk,
-sheme kakovosti 25 to6k
Skupaj 100 to6k

Razvrstitev po navedenem merilu prikazuje vrstni red ponudb, ki so dosegle najvedje 5tevilo

to6k kot vsoto obeh meril. Preglednica razvrstitve z upostevanjem merila ekonomsko

najugodnej5e ponudbe je pfl7oga 1 Porolila o pregledu in ocenjevanju ponudb.

Na podlagi dolodb razpisne dokumentacije, da bo narodnik izbral najugodnejse tri ponudnike

glede na uspesnost v okviru razpisanega merila, po vrstnem redu na podlagi ponudbenega

f,redra6una, pri posamezni skupini Zivil, je bilo z vidika ustreznosti zagotavljanja narodnikovih

zahtev glede predmeta javnega narocila preverjeno, da ne obstajajo razlogi za izklju6itev pri

najved ireh najugodnejsih ponudbah, razvr5denih po merilih pri vsaki skupini 2ivil in da so

izpolnjeni pogoji za njihovo sodelovanje.

1

? Pitus d.o.o

Geaprodukt d.o.o
2ito d.o.o

2 Pekarna Geriak d.o.oSklop 6 Kruh in pekovski izdelki
3 Hlebdek d.o.o
1 Mlekarna Celeia d.o.o

S klop 7 Mleko in mleCni izdelki
Liublianske mlekarne d.d

1 Hrib d.o.o
Kvibo d.o.o

3 lMercator d.d
Zmznjena zelenjava in

sadje
Sklop I

Tvoj Heker, Adrijano Kotnik s.p
1 Kvibo d.o.o
2 Monsun, d.o.o
3 Hrib d.o.o

Sklop 9

4 Tvoi Heker, Adrijano Kotnik s.p
Sklop
'10 Zmzniene qotove iedi I Hrib d.o.o

1

lmpuls, d.o.o
Sklop

11

Zita-kase, kosmi6i,
mlevski izdelki

4 M.l\4. Kaudic d.o.o
1 M.I/. Kaudia d.o.o
2 I\ilercator d.d
3 Zito d.o.o

Testenine in testeninski
izdelki

4 lmpuls, d.o.o

Sklop
12

1 lmpuls, d.o.o
2 Mercator d.d

Nektar Natura d.o.o

Sklop
13

Sokovi, nektarji, sirupi
3

1.

1.

2.

2.

4.

Ribe in morski sadezi

Mercator d. d.

2. Zito d.o.o.
J



Pri posameznih skupinah 2ivil, kjer je bilo ponudb ved kot tri, so bile po predhodni razvrstitvi
po merilih, iz nadaljnjega preverjanja izlo6ene ponudbe ponudnikov:

Skupina 1, Zeleryava, sadje, strodnice, oreSdki; Kmetijski pridelki Bobnar Bojan d.o.o.
Skupina 8, Zmznjena zelenjava in sadje: Tvoj heker, Adrijano Kotnik s.p.
Skupina 9, Ribe in morski sade2i: Tvoj heker, Adnjano Kotnik s.p.
Skupina 11, Zita, kase, kosmidi,mlevski izdelki: M.M.Kaudio d.o.o.
Skupina 12: Testenine in testeninski izdelki: lmpuls, DomZale d.o.o.

Ob preverjanju razlogov za izkljuditev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje treh
najugodnejSih ponudb pri vsaki skupini je bilo ugotovljeno, da ponudniki izpolnjujejo vse
pogoje za sodelovanje in da ni razlogov za izklju6itev pri vseh preverjanih ponudbah, razen
pri skupinah 2ivil 5t. 2 in 5t. 6 dva ponudnika:

skupina 2, Meso in mesni izdelki; Viteo d.o.o.
skupina 6, Kruh in pekovski izdelki; Pekarna Geriak d.o.o.

Ponudnik Viteo d.o.o. ne izpolnjuje pogoj narodnika za sodelovanje glede na ekonomski in
finandni polo2aj, da ponudnik v preteklih Sestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel
blokiranih transakcijskih radunov.

Ponudnik Pekarna Ger5ak d.o.o. ne izpolnjuje zakonski pogoj za sodelovanje v skladu z
2.odstavkom 75.6lena ZJN-3, da ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne
nedav6ne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finandno upravo, ki jih pobira davdni
organ v skladu s predpisi drzave narodnika, 6e vrednost teh nepladanih zapadlih obveznosti
na dan oddaje ponudbe ali pnjave znasa 50 eur ali ve6,
iln pogoj da ima na dan oddaje ponudbe predloZene vse obradune dav6nih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dneva oddaje ponudbe.

Po zakljudenem preverjanju razlogov za izkljuditev in izpolnjevanju pogojev za sodelovanje,
glede na zgoraj navedene ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelovanje nekaterih
ponudnikov, je kon6na razvrstitev in izbor najve6 treh najugodnej5ih ponudb za vsako
skupino Zivil. Pri skupinah, kjer se niso prijavili trije ponudniki, so razvrSdeni ponudniki, kot so
se prijavili za posamezno skupino.

Po pregledu in ocenjevanju ponudb je bila sprejeta odloditev o oddaji narodila izbranim
ponudnikom s sklenitvijo okvirnega sporazuma s po najved tremi na.iugodnej5imi ponudniki
za posamezno skupino Zivil, kot v izreku tega sklepa.

Pravni pouk:

Zahtevek za reviz1o lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih
javnega narodanja (Uradni list RS, St. 4311 1, 60/11 - ZIP-D, 63113,9Ot14 - ZDU-11 in
60117), vloZi vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega narodila in ji je ali
bi ji lahko z domnevno kr5itvijo nastala Skoda.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaia na odloditev o oddaji narodila, se lahko vloZi
najkasneje v roku osem (8) delovnih dni od prejema te odloditue. V skladu z
l0.odstavkom 90.6lena ZJN-3 se odloditev Steje za vrodeno z dnem objave na
portalu javnih narodil.

Vlagatelj mora ob vloZitvi zahtevka, ki se nanasa odloiitev o oddaji narodila, vpla6ati
takso v znesku 1.000,00 EUR.
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Taksa se vplada na TRR pri Ministrstvu za finance, S1.01100-1000358802 -
izvrSevanje prora6una RS, v skladu z 71. ilenom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-
007118'18.

Zahtevek za revizijo se vloZi v dveh izvodih pri narodniku. Zahtevku za revizijo 1e
potrebno priloZiti potrdilo o plaiilu takse. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj
obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naro6ila in koncesije.

Zahtevek za reviztlo se poSlje naro6niku po po5ti priporo6eno ali priporodeno s
povratnico.

Vlo2eni zahtevek za revizrlo ne zadrii postopka oddaje javnega narodila na podlagi
okvirnega sporazuma.
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DIREKTORICA

lrena Vozlid Stjepdevi6, mag.zdr.nege
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ObveS6eni:
o vsi ponudniki po e-po5ti,
o arhiv.
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