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obrazec št. 3 

Datum: 

Številka: 

   
VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ, Kidričeva cesta 51, 4000 Kranj, ki ga zastopa 

direktorica Mirjana Česen, matična številka: 1459546000 ID za DDV: SI  52134075, (v 

nadaljevanju: naročnik) 

 

in  

_________________________________________________________________________, 

_________________________________________________________________________, 

ki ga zastopa ___________________________, matična številka: _____________________, 

davčna številka: _____________________, (v nadaljevanju: izvajalec) 

 

dogovorita in skleneta naslednjo 

POGODBO 

za izvajanje storitev priprave in dostave toplih obrokov za uporabnike 

VDC Kranj – Enote IVO Škofja Loka  

 

1. člen 

(uvodna določba) 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik javni socialnovarstveni zavod, ki izvaja 

(tudi) storitev Posebnega institucionalnega varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem 

razvoju, ter da je za potrebe priprave in dostave toplih obrokov izvedel postopek oddaje 

evidenčnega naročila v skladu z 21. in 22. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3). 

Nadalje pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na podlagi povabila za oddajo ponudb, 

razpisne dokumentacije in na temelju izvajalčeve ponudbe, izbral drugo pogodbeno stranko. 

 

2. člen 

(predmet in trajanje pogodbe) 

Predmet pogodbe je storitev priprave in dostave toplih obrokov za uporabnike v obdobju od 

1. 2. 2023 do 31. 1. 2025. 

Topli obrok vsebuje glavno jed s prilogo in solato ali sladico. K vsakem obroku mora biti 

priložen/ponujen kruh. Izvajalec mora zagotoviti možnost priprave brezmesnih obrokov, dietnih 

obrokov oz. pasiranih obrokov, upoštevajoč potrebe uporabnikov.  

Čas izvedbe dostave toplega obroka za je med tednom od 14.15 do 14.30 ure, med vikendi in 

prazniki pa od 12.00 do 12.15 ure. 

Lokacija postrežbe je Enota IVO Škofja Loka - Stara Loka 31a, 4220 Škofja Loka. 
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Dnevno število obrokov je 30 in predstavlja število vseh (predvidoma) vključenih uporabnikov 

v enoti. Število dejanskih dnevnih obrokov lahko odstopa od predvidenih. Naročnik bo izvajalcu 

dnevno sporočal natančno število obrokov (diet, brezmesnih, pasiranih obrokov) najkasneje 

do 9.00 ure. 

Natančen opis predmeta pogodbe, lastnosti, kakovost in dodatne zahteve naročnika so 

opredeljeni in podrobneje določeni z razpisno dokumentacijo naročnika, ponudbo izvajalca in 

predloženimi izjavami, kar vse je priloga te pogodbe in njen sestavni del. 

 

3. člen 

(vrednost pogodbe) 

Ocenjena pogodbena vrednost, ki temelji na predvidenem številu obrokov in ponudbeni ceni 

obroka, znaša ________________ EUR brez DDV.  

 

4. člen 

(kvaliteta obrokov) 

Kvaliteta obrokov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti blaga. Izvajalec 

se zavezuje, da bo pri izvajanju storitve priprave in dostave toplih obrokov upošteval vse 

zahteve v zvezi s kakovostjo živil in načinom ter vsebino dostave, kot je opredeljeno v zahtevah 

naročnika (točka 4.4 razpisne dokumentacije), ustrezne standarde v zvezi s kakovostjo živil 

glede na potrebe uporabnikov (energetsko in biološko vrednost,..), zahteve glede zdravstvene 

in higienske neoporečnosti živil ter vse druge pogoje, določene s predpisi iz tega področja.    

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem prekine to pogodbo, če ponujena hrana 

po okusu ali drugih okoliščinah (vonj, videz,..) ne ustreza, oziroma, če jo uporabniki, katerim 

je namenjena, zavračajo.  

Izvajalec se zaveže, da bo na eksplicitno zahtevo naročnika kadarkoli v času trajanja pogodbe 

v roku 30 dni od dneva pisnega poziva le-temu predložil za vsa živila, iz katerih so pripravljeni 

obroki, dokazila od ustrezne pooblaščene neodvisne institucije. Če naročnik ob postrežbi/ 

dostavi ugotovi, da obroki niso kakovostno ustrezni, jih lahko takoj zavrne in zahteva, da 

izvajalec v roku za interventna naročila (60 min) izdobavi kakovostne obroke. Izvajalec se 

obvezuje, da lahko naročnik ali njegov pooblaščenec kadarkoli v času trajanja pogodbe 

nenapovedano preveri ustreznost proizvodnje/skladiščenja skladno s posebnimi zahtevami 

HACCP sistema. 

5. člen 

(cene in način plačila) 

Cena posameznega obroka znaša ___________ EUR brez DDV in je fiksna za čas 12 

mesecev od dneva sklenitve pogodbe.  

Po preteku navedenega obdobja se cene po predhodnem pisnem obvestilu izvajalca o 

spremembi cene storitve lahko dvignejo, ko kumulativno povečanje indeksa cen življenjskih 

potrebščin preseže 4% vrednosti. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno 

povečanje tega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja (Pravilnik o 
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načinih revalorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 

osebe javnega prava Ur. l. RS. ŠT. 1/2004). Denarne obveznosti naročnika se v tem primeru 

povečajo največ za 80 % povišanja indeksa iz tega odstavka. Cene se lahko pred potekom 

enega leta spremenijo samo v primeru spremembe davčnih stopenj oziroma trošarin, ki so 

posledica spremenjene državne regulative.  

Zbirna faktura se izstavi enkrat mesečno in sicer za dobave, realizirane v preteklem mesecu.  

V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. l. RS, št. 

77/16, s spremembami in dopolnitvami; ZOPSPU-1) bo dobavitelj račune naročniku pošiljal 

izključno v elektronski obliki (e-račun).  

Naročnik bo prejete račune plačeval v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega 

zbirnega računa na transakcijski račun izvajalca št._________________________________, 

odprt pri ______________________. Če plačilni dan sovpada z dnem, ko je po zakonu dela 

prost dan oziroma v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za plačilni dan šteje 

naslednji delavnik. V primeru zamude s plačilom bo naročnik plačal izvajalcu zakonito 

določene zamudne obresti.  

 

6. člen 

(odstop od pogodbe) 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki. 

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik odstopi od pogodbe. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da naročnik odstopi od pogodbe pisno z odpovednim rokom 

30 dni od datuma vročitve pisnega obvestila izvajalcu v naslednjih primerih: 

• če izvajalec naročniku, kljub predhodnim pisnim pripombam dostavlja obroke hrane, ki 

ne ustrezajo dogovorjeni kvaliteti, količini; 

• če se izvajalec ne drži dogovorjenih terminov dostave obrokov.  

Izvajalec ima pravico v primeru neizpolnjevanja obveznosti naročnika (plačila za opravljene 

storitve), odstopiti od pogodbe. 

V primeru hujših kršitev pogodbe s strani izvajalca (zamujanje z dostavo več kot 30 min, 

ugotovljena zdravstvena oporečnost hrane, ipd.) lahko naročnik odstopi od pogodbe brez 

odpovednega roka. 

7. člen 

(prenos) 

V primeru, da v času trajanja te pogodbe pri izvajalcu nastanejo statusne spremembe, se vse 

obveznosti iz te pogodbe s predhodnim pisnim soglasjem naročnika lahko prenesejo na 

njegovega pravnega naslednika. Naročnik lahko po lastni presoji samostojno odloča o prenosu 

obveznosti na tretjo pravno/fizično osebo.  

 

8. člen 

(protikorupcijska klavzula) 

Upoštevaje določbo 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. l. 

RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami) je nična pogodba, pri kateri kdo v imenu ali 
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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 omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki 

ali njenemu predstavniku zastopniku, posredniku. 

 

9. člen 

(reševanje sporov) 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali 

sporazumno.  

V kolikor se o nastalem sporu ne moreta dogovoriti, je za reševanje sporov iz te pogodbe 

pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

10. člen 

(končne določbe) 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ____________________, mail:___________________.  

Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je ____________________, mail:____________________. 

Za vse, kar se pogodbeni stranki nista dogovorili ali s to pogodbo drugače določili, veljajo 

določila Obligacijskega zakonika. 

Pogodbeni stranki lahko izjemoma, soglasno dogovorita spremembe te pogodbe s sklenitvijo 

pisnega aneksa, pri čemer morajo biti vse spremembe skladne z določili OZ. 

Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katere prejme vsaka od pogodbenih 

strank po dva izvoda.  

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, uporablja pa se od 

1. 2. 2023 dalje. 

 

 

Naročnik:       Izvajalec: 

VARSTVENO DELOVNI CENTER KRANJ 

Direktorica Mirjana Česen    _________________________________

   

 

 

Žig        Žig  

 

 

 

Kraj in datum: ______________________  Kraj in datum: ______________________ 


