Številka: 430-20/2019/13
Datum: 24. 7. 2019

VSEM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTOM

ZADEVA: Dodatna pojasnila in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
ZVEZA: Javno naročilo “dobava živil za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje in Osnovno šolo
Šmarje - Sap”, št. objave na portalu javnih naročil: JN004567/2019-B01 z dne 1. 7. 2019
(popravek pod št. JN004567/2019-K01 z dne 8. 7. 2019)
Vprašanja zainteresiranih gospodarskih subjektov do konca dne 22. 7. 2019:
1. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Prosimo za dodatno pojasnilo: Ali smo prav razumeli, kot navajate na strani 13, priloga št. 2: zahteve
naročnika + specifikacija predračuna, da je potrebno ponuditi najmanj 15 % ekoloških živil. Ali to pomeni, da
je potrebno ponuditi 15 % ekoloških živil v posameznih sklopih? Ker to ni izvedljivo, prosimo za podrobno
obrazložitev.”
Odgovor naročnika:
Ekološka živila, katerih delež mora skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
dosegati najmanj 10 % števila vseh artiklov živil ali celotne predvidene količine, so v ponudbenem
predračunu že določena, in sicer v sklopih 17, 18, 19, 20, 21, 22 in 23. Pri drugih sklopih ekološka živila niso
določena, se jih pa seveda lahko ponudi, kjer je to mogoče. Pri vseh sklopih so za višje točkovanje ponudbe
(merila za izbiro ponudbe) predvidena živila iz shem kakovosti, ki so seveda lahko hkrati ekološka živila.
Ponudniki, ki bodo oddajali ponudbo za navedene sklope, torej 17-23, morajo ponuditi ekološka živila, ki pa
so lahko hkrati živila iz shem kakovosti. Delež živil iz shem kakovosti bo moral skladno z Uredbo o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) doseči najmanj 15 % glede na število vseh artiklov živil ali
celotne predvidene količine živil, kar namerava naročnik doseči s postavljenim merilom za izbiro ponudbe.
2. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“1. Opazili smo, da ne povprašujete po mladem zelju, tako kot ste to naredili z mladim krompirjem. Ali to
pomeni, da mladega zelja ne boste naročali? V kolikor temu ni tako, vas prosimo, da v predračunski obrazec
vključite artikel zelje mlado.
2. Prav tako vas prosimo, da postavko paprika, rdeča, rumena, zelena razdelite na 3 različne postavke, saj
cena med omenjenimi artikli zelo variira.
3. Prav tako vas prosimo, da se opredelite kateri paradižnik bi želeli (solatni, okrasni, grapolo…).
4. Prav tako nas zanima, kaj naj napišemo v stolpec ime proizvajalca, saj blago dobavljamo iz celega sveta
in imamo različne pridelovalce.”
Odgovori naročnika:
1. Pri Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje postavka ostaja nespremenjena, medtem ko naj pri Osnovni
šoli Šmarje-Sap ponudniki ponudijo:
SKLOP 7: pod postavko 38. Zelje, sveže, belo: 75 kg zelja in pod novo postavko 38a. Zelje mlado: 25 kg
zelja

SKLOP 18: pod postavko 21. Sveže zelje: 20 kg zelja in pod novo postavko 21a. Zelje mlado: 5 kg zelja.
Popravki so vneseni v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
2. Ponudniki naj ponudijo:
SKLOP 7:
- za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje: pod popravljeno postavko 27. Paprika rdeča: 165 kg rdeče
paprike, pod novo postavko 27a. Paprika rumena: 165 kg rumene paprike in pod novo postavko 27b.
Paprika zelena: 170 kg zelene paprike.
- za Osnovno šolo Šmarje - Sap: pod popravljeno postavko 24. Paprika rdeča: 25 kg rdeče paprike, pod
novo postavko 24a. Paprika rumena: 25 kg rumene paprike in pod novo postavko 24b. 30 kg zelene paprike.
SKLOP 18:
- za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje: pod popravljeno postavko 16. Paprika rdeča: 10 kg rdeče
paprike, pod novo postavko 16a. Paprika rumena: 10 kg rumene paprike in pod novo postavko 16b. Paprika
zelena: 10 kg zelene paprike.
- za Osnovno šolo Šmarje - Sap: pod popravljeno postavko 16. Paprika rdeča: 6 kg rdeče paprike, pod novo
postavko 16a. Paprika rumena: 6 kg rumene paprike in pod novo postavko 16b. Paprika zelena: 8 kg zelene
paprike.
Popravki so vneseni v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
3. Pri Osnovni šoli Louisa Adamiča Grosuplje gre za solatni paradižnik: postavka 28. iz sklopa 7 se torej
dopolni in se glasi Paradižnik solatni, postavka 17. iz sklopa 18 se torej dopolni in se glasi Paradižnik solatni.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu (spletna stran naročnika).
Pri Osnovni šoli Šmarje - Sap ponudniki ponudijo paradižnik po izbiri.
4. V stolpec ime proizvajalca naj se navedejo vsi potencialni pridelovalci. V kolikor bi med izvajanjem
predmeta naročila prišlo pri izbranemu ponudniku do sprememb pri pridelovalcih, bo potrebno predložiti
ustrezna dokazila o enakovrednosti živila.
3. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Zanima nas, na kakšen način boste preverjali, ali dostavljeno blago ustreza merilu višja kakovost tekom
izvajanja javnega naročila? Na primer, kako konkretno bo naročnik preverjal, ali je dostavljeno meso ali
zelenjava res meso oziroma zelenjava pridelovalca, katerega certifikat bo ponudnik predložil pri prijavi na
javni razpis? Ali bo moral ponudnik pri vsaki dostavi predložiti certifikat ali boste sami preverjali kakovost in
poreklo? Obveščamo vas, da bomo redno spremljali, ali bodo izbrani ponudniki dejansko dobavljali blago, za
katerega so prejeli dodatne točke!”
Odgovor naročnika:
Kot bo naročnik že v fazi preverjanja ponudbe preveril, ali posamezno ponujeno živilo ustreza vsem
zahtevam iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, bosta končna naročnika tudi v fazi izvajanja
predmeta naročila preverjala, ali bodo dobavljena živila taka, kot so bila ponujena. To bosta izvajala skladno
z dosedanjimi izkušnjami in načini, katerih se lahko poslužita.
Vsak dobavitelj bo moral ob vsaki dostavi predložiti zahtevano dokumentacijo. V primeru, da ne bodo
dobavljena živila, katera je dobavitelj ponudil v svoji ponudbi, bo dobava zavrnjena. V primeru kršitev se s
takim dobaviteljem prekine okvirni sporazum, skladno s 16. členom le-tega.
Dodatna zunanja kontrola strokovnjakov s področja predmeta naročila je vedno dobrodošla.
4. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Če prav razumemo, so cene fiksne celotno obdobje sklepanja okvirnega sporazuma (1. 9. 2019 – konca
šolskega leta oziroma do 31. 8. 2019) in boste za posamezen sklop izbrali le 1 ponudnika?”

Odgovor naročnika:
Obe navedbi držita, razen podatka o začetku in koncu šolskega leta, to je od 2. 9. 2019 do vključno 24. 6.
2020.
5. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Za OŠ Šmarje: sklop 4:
1. postavka gamberi: kakšno velikost želite?
2. 14. postavka: tuna v vrečki: se lahko ponudi v konzervi 1705 g pakiranje?
za OŠ LAG: sklop 4:
3. postavka 5: lahko ponudimo 30 g pakiranje? Je lahko tunina pašteta? V tem primeru bi morala biti enota
na kg?
4. postavka 9: je mogoče spremeniti mersko enoto na kg, saj je cena določena glede na gramaturo, kar pa
lahko pomeni neenako obravnavo med ponudniki
5. postavka 11: tuna v olju-se lahko ponudi kilsko pakiranje v vrečki?
6. postavka 13: tuna v vrečki v lastnem soku: se lahko ponudi v konzervi 1705 g pakiranje?
7. je sprejemljiva dostava 3x tedensko (pon, sre, pet)?”
Odgovori naročnika:
1. Pri postavki gamberi, pri kateri ni zaporedne številke in je očitno prišlo do napake, za kar se naročnik
opravičuje (po novem pod zap. št. 8a.), pakirna enota ni navedena, tako da jo lahko ponudiki ponudijo po
izbiri. Pomembno je, da je cena določena na enoto, to je kg.
2. Tuna v vrečki v lastnem soku (po novem v sklopu 4a) je določena glede na izkušnje končnih naročnikov iz
prejšnjih izvajanj predmeta javnega naročila, da se, v kolikor gre za tuno v konzervi, le-ta dobavlja zdrobljena
in nekvalitetna. Torej, v kolikor gre za tuno v konzervi v lastnem soku, ki bo po kvaliteti enakovredna tisti iz
vrečke, se lahko ponudi tudi ta. Glede na to, da je potrebno pri vsakem živilu navesti ime proizvajalca ali
blagovno oz. trgovsko znamko in naziv izdelka, bo lahko naročnik preveril ali gre za enakovreden izdelek. V
nasprotnem primeru se bo naročnik poslužil vzorčenja. Posledično se lahko spremeni tudi pakiranje,
pomembno je le, da se cena določi na enoto, to je kg.
3. Pakiranje za postavko 5, to je pašteta turistična ali podobno (po novem v sklopu 4a), ostaja 80 g. Ker je
tunina pašteta že navedena pod postavko 7, se jo pod postavko 5 ne da ponuditi. Polega tega se naročnik
pri postavki 5 opravičuje za napako, pravilno je pašteta turistična (ali podobno se briše). Enako velja za
postavko 11. za sklop 4 za Osnovno šolo Šmarje - Sap.
Popravki so vneseni v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
4. Naročnik se opravičuje za napako. Prava merska enota je kg in ne kom. Enako velja za postavko 11. in 12
za sklop 4 za Osnovno šolo Louisa Adamiča Grosuplje ter postavko 13. za sklop 4 za Osnovno šolo Šmarje Sap.
Popravki so vneseni v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
5. Lahko se ponudi kilsko pakiranje, pri čemer je pomembno, da se cena določi na novo mersko enoto, to je
kg.
6. Tuna v vrečki v lastnem soku (po novem v sklopu 4a) je določena glede na izkušnje končnih naročnikov iz
prejšnjih izvajanj predmeta javnega naročila, da se, v kolikor gre za tuno v konzervi v lastnem soku, le-ta
dobavlja zdrobljena in nekvalitetna. Torej, v kolikor gre za tuno v konzervi, ki bo po kvaliteti enakovredna tisti
iz vrečke, se lahko ponudi tudi ta. Glede na to, da je potrebno pri vsakem živilu navesti ime proizvajalca ali
blagovno oz. trgovsko znamko in naziv izdelka, bo lahko naročnik preveril ali gre za enakovreden izdelek. V
nasprotnem primeru se bo naročnik poslužil vzorčenja. Posledično se lahko spremeni tudi pakiranje,
pomembno je le, da se cena določi na enoto, to je kg.

7. Dostava se bo za sklop 4 in novi sklop 4a izvajala skladno z dogovorom med končnima naročnikoma in
dobaviteljem. Končna naročnika se bosta prilagodila terminom dobav dobavitelja, vendar tako, da bodo živila
dobavljena pravočasno.
6. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Zanima nas, ali velja za obe šoli, da lahko ponudimo drugačna pakiranja od zahtevanih. Ceno bi seveda
preračunali na zahtevano enoto mere zaradi primerljivosti ponudb. Tu so izločeni porcijski artikli.”
Odgovor naročnika:
To velja za obe šoli, ob pogoju preračuna cene na zahtevano enoto mere in z izločenimi porcijskimi artikli.
7. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Praktično pri vseh sklopih zahtevate dostavo med 6-6:30. Kako se bomo vsi dobavitelji zvrstili točno v tem
terminu? To je nemogoče. Poleg tega imamo ponudniki različno organizirane logistične službe. Določene
artikle lahko naročnik naroča recimo en dan prej, ker imajo daljši rok uporabe in glede tega ne bi smelo biti
problemov. Verjamemo pa, da je potrebna jutranja dostava za artikle, kot so kruh, sveže meso…
Prosimo, da spremenite dostave in omogočite, da ponudniki dostavimo robo v dopoldanskem času.”
Odgovor naročnika:
Kot je bilo že odgovorjeno v dodatnih pojasnilih z dne 4. 7. 2019, dnevna dostava vsak dan med 6. in 6.30
uro velja predvsem za sklope svežega programa. Za ostale sklope se dostava izvede skladno z dogovorom
med končnima naročnikoma in dobaviteljem. Pri teh sklopih se bosta končna naročnika prilagodila terminom
dobav posameznega dobavitelja, vendar tako, da bodo živila dobavljena pravočasno.
8. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Sklop 15, artikel 11: kaj pomeni pomfri številka 11 ali 12?”
Odgovor naročnika:
Številka pomeni dolžino pomfrija, torej 11 ali 12 cm.
9. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Prosimo za dodatno pojasnitev:
Sklop 2: Ostalo prehrambeno blago-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in Šmarje - Sap:
1. 23./16. Džem, 100 % sad. delež, brez sladkorja in konzervansov, različni okusi – ali artikel lahko vsebuje
grozdni sladkor?
2. 54./45. Med cvetlični, mešani…-prosim določite okus. Cene so povsem različne in ne moremo ponuditi
enake cene za več okusov.
3. 55./46. Med cvetlični, mešani…, porc.-porcijski med je na tržišču samo cvetlični okus. Ali lahko ponudimo
samo ta okus? Ostali okusi niso pakirani v servirni obliki.
4. 56./47. Napolitanke čokoladne-ali lahko ponudimo napolitanke kakav?
5. 65./55. Pašteta piščančja, kokošja 95 g, 25 % delež mesa (podobna Argeti)-pakirana enota je 1/1-ali je
napaka in je pakirana enota 95g. Ali lahko ponudimo pašteto, ki vsebuje 50 % izkoščičenega piščančjega
mesa in je brez konzervansov?
6. 68./59. Pecilni prašek 20g-artikel je pakiran 13g-ker je servirni artikel, prosimo, da dovolite, da ponudimo
pakiranje 13g in ceno preračunamo na 20g.
7. 90./78. Sladkor, vanili 20g-artikel je v pakiranju 10g. Ker gre za servirni artikel, prosimo, da dovolite, da
ponudimo pakiranje 10g in ceno preračunamo na vašo zahtevano enoto.
Sklop 2: Ostalo prehrambeno blago-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje:

8. 38. Kokosova maščoba, nerafinirano-ali zahtevate nehidrogirano, nesterilizirano maščobo kokos, kot na
primer maščoba eden?
9. 64. Pašteta piščančja, kokošja 27g, 26 % delež mesa (podobna Argeti)-pakirana enota je 1/1-ali je napaka
in je pakirana enota 27g?
10. 108. Vinski kamen, 20g-ali podamo ceno za 20g? Pakirna enota je navedena 0,5.
11. 119. Zač. kumina, cela, mleta400g-ali lahko ponudimo pakiranje 1kg? Prosimo, določite ali želite mleto
ali celo kumino. Cena se bistveno razlikuje?
Sklop 2: Ostalo prehrambeno blago-OŠ Šmarje - Sap:
12. 37. Namaz kremni čokoladni (enakovreden linoladi) 3 kg-ali želite enobarvni ali dvobarvni namaz?
13. 41. Marmelada iz jagod, min. 45% sadni delež, brez konzervansov in sladil 500-artikla nismo našli in
lahko ponudimo marmelado jagodno kot natureta v sestavi jagodna kaša, sladkor, voda, želirno sredstvo:
pektin, kislina: citronska kislina, antioksidant askorbinska kislina, koncentrat iz korenčka in črnega ribeza.
Izdelano iz 44g sadja na 100g. Skupni sladkorji 43g na 100g.
14. 42. Marmelada iz marelic, min. 45 % sadni delež, brez konzervansov in sladil 5 kg-vse marmelade v
večjem pakiranju vsebujejo konzervanse. Prosimo, da dovolite, da ponudimo marmelado s konzervansi. V
nasprotnem primeru prosimo za izbris artikla.
15. 43. Marmelada iz jagod, min. 45% sadni delež, brez konzervansov in sladil 5 kg-vse marmelade v
večjem pakiranju vsebujejo konzervanse. Prosimo, da dovolite, da ponudimo marmelado s konzervansi. V
nasprotnem primeru prosimo za izbris artikla.
Marmelada iz jagod ima 30 % sadni delež. Dovolite, da ponudimo navedeni delež.
16. 44. Marmelada iz različnih vrst sadja, min. 45 % sadni delež, brez konzervansov in sladil 20 g-vse
servirne marmalade vsebujejo konzervans. Prosimo, da dovolite, da ponudimo marmelado s konzervansi.
17. 58. Pašteta telečja 1 kg-artikla nismo našli. Prosimo za izbris. Ali dovolite, da ponudimo npr. pašteto
jetrno, pakirano po 400g s šunko ali smetano?
18. 64. Rezina, žitno sadna 30 g 50% različ. sadja (enakovredna frutabeli)-kateri okus in katero gramaturo
ste imeli v mislih, ker frutabela z navedenim odstotkom sadja ne obstaja?
19. 65. Rezina, žitno sadna 30 g 80% različ. sadja (enakovredna frutabeli)-ali ste imeli v mislih frutabelo, ki
ima nad 80% sadja?
20. 81. Sladoled, mlečni kornet (vsi okusi) 180 ml-artikel imamo v pakiranju 110 ml. Ali lahko ponudimo
navedeno pakiranje? Ceno bomo preračunali na vašo enoto mere zaradi primerljivosti ponudb.
21. 82. Sladoled, mlečni lonček (vsi okusi) 100 ml-artikel je v pakiranju 120ml-ali lahko ponudimo navedeno
pakiranje in ceno preračunamo na vašo zahtevano enoto zaradi primerljivosti ponudb.
22. 83. Sladoled sadna lučka, vsi okusi 100 ml dietna-artikel je v pakiranju 3*83g. Ali vam lahko ponudimo
navedeno pakiranje?
23. 88. Sojino mleko (napitek) razl. okusi 0,2 lit-artikel je servirni in se nahaja v pakiranju 0,25. Ali lahko
ponudimo 0,25 in ceno preračunamo na vašo zahtevano enoto?
24. 89. Sojino mleko v prahu 350 g-artikel tržijo specializirana podjetja. Prosimo za izbris artikla.
25. 93. Tuna fileti v olju-konzerva 100 g-artikel je na voljo v 80g pakiranju. Ker gre za servirni artikel, prosimo
dovolite, da ponudimo pakiranje 80g.”
Odgovori naročnika:
1. Zahteva je, da se ponudi živilo brez dodanega sladkorja, torej grozdni sladkor ne pride v poštev.
2. Postavka je bila razdeljena na postavko 54. Med cvetlični in 54a. Med mešani oz. 45. in 45a.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
3. Lahko se ponudi samo cvetlični med.
4. Lahko se ponudijo napolitanke kakav.
5. Lahko se ponudi navedena pašteta.
6. Lahko se ponudi 13g pakiranje.

7. Lahko se ponudi 10g pakiranje.
8. Navedeno drži.
9. 1/1 v tem primeru pomeni 1 kom 27g pakiranja. Predračun je bil ustrezno korigiran.
10. Pravilna pakirna enota je 20g. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
11. Ponudi se cela kumina.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji (spletna stran naročnika).
12. Katerikoli.
13. Lahko.
14. Postavka ostaja. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
15. Postavka ostaja. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
16. Postavka ostaja. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojnoizobraževalnih ustanovah.
17. Postavka je bila ustrezno korigirana. Pakirna enota ni določena. Cena se ponudi na kg.
18. Postavka je bila ustrezno korigirana (min. % sd in min. gramatura).
19. Postavka je bila ustrezno korigirana (min. % sd in min. gramatura).
20. Ne, pakirna enota ostaja nespremenjena.
21. Lahko.
22. Ne, pakirna enota ostaja nespremenjena.
23. Lahko.
24. Živilo je bilo izbrisano iz seznama.
25. Ne, pakirna enota ostaja nespremenjena.
10. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Prosimo za odgovore na spodnja vprašanja:
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki, testenine-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in OŠ Šmarje - Sap
1. 52. Špageti sojini 500g-artikel je v ukinjanju-ali lahko ponudimo pirine špagete?
2. 56. Crispy ali podobno-ali ste želeli crispy kruhke-žitarice so v ukinjanju. Prosimo za izbris artikla.
3. 57. Crispy s pšenično klico ali podobno-artikel je v ukinjanju. Prosimo za izbris.
4. 79. Moka, pšenična T500, T400 1/1-prosimo, navedite, kateri tip moke zahtevate. Različni tipi moke imajo
različne cene in ni možno podati cene v eni postavki.
5. 86. Sport musli polnozrnati 300g-dobavitelj je ukinil artikel. Ali lahko ponudimo polnozrnate muslije z
dodatki sadja, čokolade? V nasprotnem primeru prosimo za izbris artikla.
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki, testenine-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje
6. 80. Moka, pšenična T500, T400-rinfuza-prosimo, navedite, kateri tip moke zahtevate. Različni tipi moke
imajo različne cene in ni možno podati cene v eni postavki.”
Odgovori naročnika:
1. Lahko se ponudi pirine špagete.
2. Ponudi se crispy kruhke.
3. Živilo se črta iz seznama.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji za OŠ LAG (spletna stran naročnika).
4. Postavka je bila razdeljena na 2 postavki, in sicer 79. Moka pšenična T500 in 79a. Moka pšenična T400
ter 80. in 80a., obe za OŠ LAG in pa 59. in 59a. za OŠ Šmarje - Sap.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji za obe šoli (spletna stran naročnika).
5. Lahko se ponudi polnozrnate muslije z dodatki.
6. Postavka je bila razdeljena na 2 postavki, in sicer 79. Moka pšenična T500 in 79a. Moka pšenična T400

ter 80. in 80a., obe za OŠ LAG in pa 59. in 59a. za OŠ Šmarje - Sap.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji za obe šoli (spletna stran naročnika).
11. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Za OŠ Šmarje - Sap in OŠ LAG:
Sklop 4: postavka Platesa morska plošča in postavka Ostriž ali tilapija-dobava artiklov popolnoma brez
glazure je izredno težka. Je možna dobava artikla z glazuro v višini 20-30%?”
Odgovor naročnika:
Pri obeh navedenih postavkah se lahko dobavi artikel z glazuro, vendar do največ 30 % glazure.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
12. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Kdaj boste popravili obrazce za izpolnitev glede na vaše popravke?”
Odgovor naročnika:
Naročnik se opravičuje, ker ne razume ravno najbolje vprašanja. Popravek vzorca finančnega zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je bil že objavljen. Popravki iz teh dodatnih pojasnil se objavijo
sočasno z objavo teh dodatnih pojasnil in se nanašajo predvsem na popravke v prilogi
specifikacija/predračun za posamezno šolo.
13. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Pri pregledu predračuna smo opazili, da ste v sklop 4: ribe in ribji izdelki vključili tako sveže kot konzervirane
ribe. Lepo prosimo, da naredite za sveže ribe ločen sklop, saj gre za popolnoma drugačen temperaturni
režim, ki zahteva drugačno rokovanje z blagom, kot je pri konzerviranih ribah (obe skupini živil se ne moreta
distribuirati z istimi vozili). Poleg tega se na tako sestavljen sklop lahko prijavi le en do dva ponudnika v
Sloveniji. Z ločitvijo svežih rib od konzerviranih boste prejeli več konkurenčnih ponudb in s tem omogočili
vašima šolama ugodnejšo in po vsej verjetnosti tudi kvalitetnejšo dobavo blaga. Prosimo, da sklop ločite ali
vsaj razdelite na dva dela, tako da bomo ponudiki imeli možnost prijaviti se bodisi na sveže bodisi na
konzervirane ribe. Za smiselno ureditev tega sklopa se vam vnaprej zahvaljujemo.”
Odgovor naročnika:
Sklop 4: Ribe in ribji izdelki je bil za obe šoli razdeljen na Sklop 4: Ribe in Sklop 4a: Ribji izdelki.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
14. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Ali 1/1, 2/1, 3/1 pomeni 1/1=1kg oz. 1l, 2/1=2kg oz. 2l, 3/1=3kg oz. 3l itd.?”
Odgovor naročnika:
Navedeno drži in se smiselno uporablja glede na živilo (kg ali l).
15. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Sklop 12: Konzervirano sadje in zelenjava-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, OŠ Šmarje - Sap
1. 24./27. Koruza storži 3kg-artikel je na tržišču malokrat dobavljiv. Dobavljiv je v manjšem pakiranju ca.
400g. Ali lahko ponudimo manjše pakiranje ali koruza storži mini, zamrznjena? V nasprotnemu primeru
prosimo za izbris artikla.
2. 30./32. Olive, črne, zelene, brez košč., v kisu 1 kg-navajate olive zelene, črne. Artikla imata povsem
drugačno ceno. Prosimo, navedite, katere olive ponudimo. Artikel se nahaja v slanici in ne v kisu.

3. 38./41. Pelati olupljeni, kocke, celi 300g-prosimo točno navedite, ali želite kocke ali paradižnik pelati celi.
Artikla imata povsem različni ceni, zato artikla ni možno ponuditi pod eno postavko.
4. 39./42. Pelati olupljeni, kocke, celi 3kg-prosimo točno navedite, ali želite kocke ali paradižnik pelati celi.
Artikla imata povsem različni ceni, zato artikla ni možno ponuditi pod eno postavko.
Sklop 12: Konzervirano sadje in zelenjava-OŠ Šmarje – Sap
5. 33. Olive polnjene v kisu 1kg-artikel se nahaja v slanici. Dovolite, da ponudimo artikel v slanici.
6. 46. Soja v slanici 1kg-artikla na tržišču nismo zasledili. Prosimo za izbris.”
Odgovori naročnika:
1. Ponudniki lahko ponudijo specificirani izdelek v manjšem pakiranju, vendar naj bo pakiranje največje
možno. Ponudbena cena mora biti pravilno preračunana.
2. Pri obeh šolah je bila postavka razdeljena na 30. Olive črne in 30a. Olive zelene oz. 32. Olive črne in 32a.
Olive zelene.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
3. Ponudnik naj ponudijo živilo Pelati olupljeni. Zahteva glede oblike se briše.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
4. Ponudnik naj ponudijo živilo Pelati olupljeni. Zahteva glede oblike se briše.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
5. Ponudi se artikel v slanici. Opis izdelka je bil korigiran.
6. Ponudi se artikel v slanici. Opis izdelka je bil korigiran.
16. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Sklop 13: Sadni sokovi, sirupi, ledeni čaji in voda-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje in OŠ Šmarje - Sap
1. 28. Zgoščeni sadni sok s 100 % sad. delež., 5-6 l bezeg-ali lahko ponudimo tudi manjše pakiranje 100 %
sirupa?
2. 23. Sadno zelenjavni sok 0,2-ali ste imeli v mislih smoothi, ki je pakiran po 0,25l?
3. 29. Zgoščeni sadni sok s 100 % sad. delež., 5-6 l borovnica-artikel nima merske enote, ali podamo ceno
na 1l?
4. 30. Zgoščeni sadni sok s 100 % sad. delež., 5-6 l gozdni sadeži-artikel nima merske enote, ali podamo
ceno na 1l?
5. 13. Sad. sok, bio jabolčni-artikla nismo našli, ali lahko ponudimo sok bio jabolko z dodatkom korenja?
Sklop 13: Sadni sokovi, sirupi, ledeni čaji in voda-OŠ Šmarje – Sap:
6. 2. Sad. sok, bio jabolčni-artikla nismo našli, ali lahko ponudimo sok bio jabolko z dodatkom korenja?
7. 23. Zgoščeni sadni sok s 100 % sd, različni okusi 5/1-ali lahko ponudimo manjše pakiranje 100% sirupa in
ceno preračunamo na zahtevano enoto mere?
8. 29. Ledeni čaj breskev 0,25l-artikel ima v navedenem pakiranju samo eden ponudnik. Ali lahko ponudimo
pakiranje 0,2l in ceno preračunamo na vašo zahtevano enoto?
Sklop 15: Zamrznjena zelenjava in sadje-OŠ Louisa Adamiča Grosuplje:
9. 3. Zam. cvetačni polpet s sirom-artikel nima merske enote.
Sklop 21: Eko žita in mlevski izdelki OŠ Louisa Adamiča Grosuplje, Šmarje - Sap
10. 12./12. Eko pirini polnozrnati grisini-artikla na tržišču nismo našli z oznako eko. Ali lahko ponudimo
polnozrnate grisine?”
Odgovori naročika:
Naslednji odgovori od 1.-5. se nanašajo na OŠ LAG in ne na obe šoli:
1. Lahko se ponudi tudi manjše pakiranje, vendar naj bo pakiranje največje možno. Ponudbena cena mora
biti pravilno preračunana.
2. Ne, upošteva naj se specifikacija.

3. Da. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
4. Da. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
5. Lahko.
6. Lahko.
7. Lahko.
8. Lahko.
9. Naročnik se opravičuje za napako. Merska enota je kg. Predračun je bil ustrezno korigiran.
10. Živilo se črta iz seznama, torej iz sklopa 21 za obe šoli.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu za obe šoli (spletna stran naročnika).
17. Vprašanje zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Običajno v ESPD obrazcih ne zahtevajo vnosa povprečnega posebnega letnega prometa, zavarovanje
poklicne odgovornosti, druge ekonomske in finančne zahteve. Ali lahko ta polja pustimo prazna? V
nasprotnem primeru nam, prosim, sporočite, kaj naj vpišemo v omenjena polja.”
Odgovor naročnika:
Ta polja v ESPD obrazcu lahko ostanejo prazna. Zahteve glede vseh potrebnih dokazil so navedene v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Poleg tega naročnik obvešča zainteresirane gospodarske subjekte, da se iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila na strani 23 črta zahteva iz III. 2. b.) 1. točke, ki se tiče zavarovanja odgovornosti za škodo.
Ta pogoj torej ni več zahtevan.
18. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja: vprašanja se nanašajo na predračun Osnovna šola
Louisa Adamiča Grosuplje.
Sklop 2: Ostalo prehrambeno blago:
1. 3. Čaj filter mešani okusi-različni čaji imajo različno ceno in različno pakiranje. Naročnika prosimo, naj
napiše več postavk ali pa naj določi samo en okus, da bodo ponudbene cene med seboj primerljive. Ali lahko
ponudimo mešan okus gozdni sadeži?
2. 23. Đem, 100% sad. delež, brez sladkorja in konzervansov, različni okusi-ali lahko ponudimo 100% namaz
Natureta, ki je brez dodanega sladkorja in tako primerna tudi za diabetike, namesto džema?
3. 43. Kremni namaz (čokol. dvobarvni)-ali lahko ponudimo izdelek v 28g pakiranju in ceno preračunamo na
20g?
4. 48. Marmelada brez konzervan., 50% sadni del.-naročnika prosimo, da določi, katero marmelado
ponudimo, saj se cene med marmeladami močno razlikujejo, kakor se razlikujejo cene določenega sadja.
5. 50. Marmelada mešana, 40-50% sadni delež-v razpisni dokumentaciji na strani 4 imate zapisano, da se
moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V priročniku na
strani 124 piše, da morajo biti vse marmalade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmalade vsebujejo
konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov ali izdelek v gastro
pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
6. 51. Marmelada porcijska, 40-50% sadni delež-v razpisni dokumentaciji na strani 4 imate zapisano, da se
moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V priročniku na
strani 124 piše, da morajo biti vse marmalade in džemi brez konzervansov. Vse porcijske marmalade
vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov ali izdelek v
porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
7. 52. Marmelada različni okusi, 40-50% sadni delež-v razpisni dokumentaciji na strani 4 imate zapisano, da
se moramo ravnati po Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V priročniku
na strani 124 piše, da morajo biti vse marmalade in džemi brez konzervansov. Vse gastro marmalade

vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov ali izdelek v
gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
8. 52. Marmelada različni okusi, 40-50% sadni delež-naročnika prosimo, da določi, katero marmelado
ponudimo, saj se cene med marmeladami močno razlikujejo, kakor se razlikujejo cene določenega sadja.
9. 53. Marmelada različni okusi, 40-50% sadni delež-naročnika prosimo, da določi, katero marmelado
ponudimo, saj se cene med marmeladami močno razlikujejo, kakor se razlikujejo cene določenega sadja.
10. 58. Ovseno mleko-izdelek momentalno na trgu ni dobavljiv. Naročnika prosimo za umik izdelka iz popisa.
11. 61. Pašteta brez konzerv. razl. okusi (kot argeta)-naročnika prosimo, da določi samo en okus, katerega
želi, saj se surovine za paštete (kokošje meso, tunino meso itd.) močno cenovno razlikujejo. Posledično se
tudi same paštete cenovno zelo različne. Ali lahko ponudimo kokošjo pašteto v 27g pakiranju?
12. 64. Pašteta piščančja, kokošja 27 g, 26% delež mesa (podobna Argeti)-ali lahko ponudimo izdelek, ki
vsebuje minimalno 30 % kokošjega mesa?
13. 64. Pašteta piščančja, kokošja 27 g, 26% delež mesa (podobna Argeti)-na katero gramaturo naj
preračunamo ceno? Na 27g? Enota mere je 1/1 in preračun na 1000g bi cena izdelka in znesek postavke
artikla bil izredno visok.
14. 65. Pašteta piščančja, kokošja 95 g, 25 % delež mesa (podobna Argeti)-izdelek vsebuje minimalno 26 %
mesa. Ali ga lahko vseeno ponudimo?
15. 65. Pašteta piščančja, kokošja 95 g, 25% delež mesa (podobna Argeti)-na katero gramaturo naj
preračunamo ceno? Na 27g? Enota mere je 1/1 in preračun na 1000g bi cena izdelka in znesek postavke
artikla bil izredno visok.
16. Prosimo tudi za izbris piščančja v postavki 64 in 65, saj blagovna znamka Argeta okusa piščančja ne trži.
Okus piščančja tržijo samo druge blagovne znamke.
17. 84. Rum domači-naročnika prosimo, da popravi opis izdelka v 1l.
18. 98. Sojino mleko (napitek) razl. okusi-ne vemo, kakšna enota mere naj bi bila 0,2/1. Ali lahko ponudimo
izdelek v 250ml pakiranju (v tem pakiranju namreč obstaja) in potem ceno artikla podamo na 200ml?
19. 102. Tortilje, pšenične, koruzne, 22cm-naročnika prosimo, da določi ali želi pšenične tortilje ali koruzne
tortilje. Ceni artiklov se namreč močno razlikujeta.
20. 103. Tuna v olju konzerva-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika
prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa naj določi fiksno gramaturo, da bodo ponudbe med seboj
primerljive. V kolikor se odločite, da enoto mere spremenite v kg, pri tem smiselno korigirajte zahtevano
količino.
21. 105. Vaflji, koruzni brez dodatkov 100-120 g-naročnika prosimo, da popravi enoto mere v 1 kg.
22. 108. Vinski kamen, 20g-naročnika prosimo, da popravi pakirno enoto v 0,5 kg.
23. 118. Zač. kumina, cela, mleta-ali naročnik želi celo kumino ali mleto. Gre za povsem 2 različna
proizvoda, ki imata drugačno pakiranje in drugačno ceno.
24. 119. Zač. kumina, cela, mleta-ali naročnik želi celo kumino ali mleto. Gre za povsem 2 različna
proizvoda, ki imata drugačno pakiranje in drugačno ceno.
25. 136. Želatina, v prahu, lističi-ali naročnik želi izdelek v prahu ali lističih. Gre za povsem 2 različna
proizvoda, ki imata drugačno pakiranje in drugačno ceno.
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki, testenine
Jajčne testenine
26. 3. Lazanje-ali lahko ponudimo izdelek brez dodanih jajc?
27. 13. Mlinci z jajci, brez jajc-ali naročnik želi izdelek z jajci ali brez? Glede na to, da je to sklop jajčne
testenine verjetno želite izdelek z jajci. Prosimo za izbris besede brez jajc.
28. 22. Špageti polnozrnati-na trgu ne najdemo izdelka, ki bi bil z jajci in da bi bil polnozrnat. Ali lahko
ponudimo izdelek, ki je polnozrnat in brez dodanih jajc? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo,
da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
29. 23. Špageti različni (koren, špinač, soja)-različni okusi imajo različno ceno. Ali lahko ponudimo tribarvne

svedre brez jajc, pa tako dobite več okusov v eni vrečki? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo,
da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
30. 25. Valvice, kodrasti rezanci-izdelek z jajci v gastro pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo
valvice/kodraste rezance brez jajc v 8kg pakiranju?
Testenine brez jajc
31. 27. Jušna zakuha-ribana kaša – ribana kaša brez jajc ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci? V
kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
32. 28. Jušna zakuha-ribana kaša – ribana kaša brez jajc ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci? V
kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
33. 30. Jušna zakuha rižek-na trgu smo našli samo jajčni rižek. Rižek brez jajc ne obstaja. Ali lahko
ponudimo rižek z jajci? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno
znamko je imel v mislih.
34. 31. Jušna zakuha rižek-na trgu smo našli samo jajčni rižek. Rižek brez jajc ne obstaja. Ali lahko
ponudimo rižek z jajci? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno
znamko je imel v mislih.
35. 32. Jušna zakuha-zdrobovi žličiki-vsi zdrobovi žličniki vsebujejo jajca. Prosimo premaknite izdelek v
zgornjo polovico, kjer so jajčne testenine. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci?
36. 33. Jušna zakuha-zvezdice-na trgu smo našli samo jajčne zvezdice v gastro pakiranju. Zvezdice brez jajc
ne obstajajo v gastro pakiranju. Ali lahko ponudimo zvezdice z jajci v gastro pakiranju ali zvezdice brez jajc v
500g pakiranju? Povejte kaj ponudimo. V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa,
katero blagovno znamko je imel v mislih?
37. 41. Makaroni svedrčki različ. okusi-ali naročnik želi tribarvne svedre?
38. 43. Rezanci: fidelini, gnezda-fidelini so kratki rezanci, ki ne morejo biti v gnezdih. Prosimo za korekturo
opisa.
39. 52. Špageti sojini-izdelek ne obstaja več in na trgu ni dobavljiv. Odkar je soja eden najpogostejših
alergenov je proizvod umaknjen iz tržišča zaradi upadle prodaje.
Moke, krispiji, riž, kaša, testo
40. 55. Cornfleks (kor.kosmiči) brez dod. sladkorja ali podob.-prosimo, da uredite enoto mere, saj sedaj ne
vemo, ali preračunamo ceno na 1kg ali na 2,5kg. Le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
41. 56. Crispy ali podobno-ne vemo, kaj želite. Crispy kosmiči in tudi crispy kruhki so bili iz strani Žita
ukinjeni. Prosimo za dodatna navodila, kaj naj tu ponudimo.
42. 57. Crispy s pšenično klico ali podobno-crispy s pšenično klico so bili ukinjeni. Prosimo za umik izdelka iz
popisa.
43. 60. Hrustek (kakavov rižek ali podob)-prosimo, da uredite enoto mere, saj sedaj ne vemo, ali
preračunamo ceno na 1kg ali na 2,5kg. Le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
44. 62. Hrustljavi medvedki s čok.-prosimo, da uredite enoto mere, saj sedaj ne vemo, ali preračunamo ceno
na 1kg ali na 2,5kg. Le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
45. 62. Hrustljavi medvedki s čok.-ali lahko ponudimo čokokroglice namesto medvedkov?
46. 63. Hrustljavi musli ban.čok.leš. ali podobno-ali je ban. okrajšava za banano? Ker izdelek banane ne
vsebuje. Prosimo za korekturo.
47. 79. Moka, pšenična T500, T400-katero moko naročnik želi. T-500 navadno belo ali T-400 ostro. Gre za
povsem različna artikla, ki imata drugačno ceno. Naročnika prosimo, da pove, katero je imel v mislih.
48. 80. Moka, pšenična T500, T400-katero moko naročnik želi. T-500 navadno belo ali T-400 ostro. Gre za
povsem različna artikla, ki imata drugačno ceno. Naročnika prosimo, da pove, katero je imel v mislih.
49. 85. Sport musli čokoladni, sadni-ali naročnik želi sadne ali čokoladne muslije. Gre za različna artikla.
50. 87. Testo listnato-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek
potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne v sklop
14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisan isti izdelek.

51. 88. Testo listnato-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek
potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne v sklop
14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisan isti izdelek.
52. 89. Testo vlečeno-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek
potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne v sklop
14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisane podobne izdelke.
53. 90. Testo vlečeno-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe. Izdelek
potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne v sklop
14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisane podobne izdelke.
Sklop 12: Konzervirano sadje in zelenjava
54. 11. Kečap slad.v PVC embal.1/1-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika
prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa naj določi fiksno gramaturo, da bodo ponudbe med seboj
primerljive. V kolikor se odločite, da enoto mere spremenite v kg, pri tem smiselno korigirajte zahtevano
količino.
55. 17. Kompot jagoda-v razpisni dokumentaciji na strani 4 imate zapisano, da se moramo ravnati po
Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V priročniku na strani 110 piše, da
mora jagodni kompot vsebovati 50 % sadja. Tak izdelek ne obstaja. Zaradi svoje strukture vsebuje jagodni
kompot samo 36 % sadja v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika
prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno).
56. 24. Koruza storži-izdelek v gasto pakiranju ne obstaja. Prosimo za izbris izdelka. V kolikor je odgovor
negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
57. 30. Olive, črne, zelene, brez košč., v kis-izdelek je v slanici in ne v kisu. Prosimo za popravek, saj v kisu
ne obstaja. Poleg tega naj naročnik razpiše 2 različni postavki, saj se cena črnih in zelenih oliv razlikuje.
58. 30. Olive, črne, zelene, brez košč., v kis-naročnika prosimo, da loči postavko na črne in zelene olive, saj
se cena med njima razlikuje. Poleg tega naj naročnik razpiše 2 različni postavki, saj se cena črnih in zelenih
oliv razlikuje.
59. 41. Pelati olupljeni, kocke, celi 300g-ali naročnik želi izdelek v koščkih-kockah ali kot cel pelat. Izdelka se
razlikujeta.
60. 42. Pelati olupljeni, kocke, celi 3 kg-ali naročnik želi izdelek v koščkih-kockah ali kot cel pelat. Izdelka se
razlikujeta.
Sklop 13: Sadni sokovi, sirupi, ledeni čaji in voda
61. 1. Pomarančni sok 100%-ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
62. 8. Sad.sok jabolko 100%-ali lahko ponudimi izdelek v 250ml pakiranju?
63. 10. Sad.sok jabolko 50%-izdelek je nektar in ne sok. Prosimo za popravek.
64. 11. Sad.sok jabolko 50%-izdelek je nektar in ne sok. Prosimo za popravek.
65. 12. Sad.sok razl.okusi, 50% - steklenica-v kolikor želite sokove v stekleničkah razpišite več postavk, saj
različni okusi imajo različen sadni delež. Ali pa izbrišite pogoj po 50% sadnem deležu.
66. 17. Sadni nektar jagoda min. 45% sd-ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je
predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
67. 23. Sadno zelenjavni sok-ponudimo vam lahko jabolko-korenček v 250ml pakiranju. Ali ga lahko
ponudimo?
68. 29. Zgoščeni sadni sok s 100% sad.delež., 5-6l borovnica-izdelek nima enote mere. Prosimo za
popravek.
69. 30. Zgoščeni sadni sok s 100% sad.delež., 5-6l gozdni sadeži-izdelek nima enote mere. Prosimo za
popravek.
70. 41. Štručke, brez jajc, glutena, mleka-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos.
Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa naj določi fiksno gramaturo, da bodo ponudbe med
seboj primerljive. V kolikor se odločite, da enoto mere spremenite v kg, pri tem smiselno korigirajte

zahtevano količino.
Sklop 16: Dietna živila
71. 3. Dietna sadna marmelada iz različnega sadja 100%-brez konzervansov – ali lahko ponudimo namaz s
100% sadnim deležem kot Natureta?
72. 16. Krema, za kuhanje, brez mleka-katero kremo želite: sojino, riževo, ovseno, kokosovo?
73. 36. Rižev napitek, navadni, z okusom-ali naročnik želi rižev napitek navadni ali z okusom? Cene artiklov
se razlikujejo.
Sklop 21: Eko žita in mlevski izdelki
74. 12. Eko pirini polnozrnati grisini-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika
prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa naj določi fiksno gramaturo, da bodo ponudbe med seboj
primerljive. V kolikor se odločite, da enoto mere spremenite v kg, pri tem smiselno korigirajte zahtevano
količino.
75. 13. Eko polnozrnat prepečenec-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kos. Naročnika
prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa naj določi fiksno gramaturo, da bodo ponudbe med seboj
primerljive. V kolikor se odločite, da enoto mere spremenite v kg, pri tem smiselno korigirajte zahtevano
količino.
Sklop 22: Eko sokovi
76. 4. Eko breskov gosti sok 50%-ali lahko ponudimo izdelek bio hruškov nektar s 50% sd?
77. 5. Eko breskov gosti sok 50%-ali lahko ponudimo izdelek bio sok jabolko-breskev-korenje s 100% sd?”
Odgovori naročnika:
1. Lahko se ponudi okus gozdni sadeži.
2. Lahko se ponudi tudi navedeni namaz.
3. Lahko se ponudi tudi 28g pakiranje.
4. Lahko se ponudi marelična marmelada.
5. Ponudi se izdelek, ki je skladen z navedenim priročnikom.
6. Ponudi se izdelek, ki je skladen z navedenim priročnikom.
7. Ponudi se izdelek, ki je skladen z navedenim priročnikom.
8. Lahko se ponudi marelična marmelada.
9. Lahko se ponudi marelična marmelada.
10. Lahko se ponudi bio ovseni napitek.
11. Lahko se ponudi kokošja pašteta.
12. Določeni delež mesa velja kot minimalni. Torej se lahko ponudi izdelek z večjim % mesa.
13. 1/1 v tem primeru pomeni 1 kom 27g pakiranja. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se
opravičuje za napako.
14. Določeni delež mesa velja kot minimalni. Torej se lahko ponudi izdelek z večjim % mesa.
15. 1/1 v tem primeru pomeni 1 kom 95g pakiranja. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se
opravičuje za napako.
16. V postavkah 64 in 65 je navedeno piščančja in kokošja, zato specifikacija ostaja. Blagovna znamka
Argeta se upošteva kot npr. oz. ali enakovredno.
17. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
18. 02,/1 pomeni 200ml pakiranje, vendar se lahko ponudi tudi 250ml pakiranje in cena preračuna na 200ml
19. Lahko se ponudi pšenične tortilje.
20. Prava enota mere je kg. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
21. Prava enota mere je kg. Predračun je bil ustrezno korigiran. Naročnik se opravičuje za napako.
22. Upošteva se pakirna enota 20g.
23. Lahko se ponudi cela kumina. Specifikacija je bila ustrezno korigirana.
24. Lahko se ponudi cela kumina. Specifikacija je bila ustrezno korigirana.

25. Lahko se ponudi želatina v prahu. Specifikacija je bila ustrezno korigirana.
26. Lahko.
27. Lahko se ponudi izdelek z jajci. Specifikacija je bila ustrezno korigirana.
28. Lahko se ponudi polnozrnate špagete brez dodanih jajc.
29. Lahko se ponudi navedene špagete.
30. Lahko.
31. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
32. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
33. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
34. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
35. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
36. Lahko se ponudi karkoli od navedenega.
37. Da.
38. Lahko so rezanci fidelini ali v gnezdih.
39. Izdelek se črta iz seznama.
40. Prava pakirna enota je 2,5 kg, enota mere pa kg. Predračun je bil ustrezno korigiran.
41. Ponudi se hrustljave kruhke, primerljive crispy kruhkom.
42. Izdelek je bil črtan iz seznama.
43. Prava pakirna enota je 2,5 kg. Predračun je bil ustrezno korigiran.
44. Prava pakirna enota je 2,5 kg. Predračun je bil ustrezno korigiran.
45. Lahko.
46. Naročnik se opravičuje za napako. Pravi opis izdelka je banana s čokolado ali jagoda s kokosom.
Specifikacija je bila ustrezno korigirana.
47. Seznam je bil ustrezno korigiran.
48. Seznam je bil ustrezno korigiran.
49. Postavka se razdeli na dve postavki, in sicer 85. Sport musli čokoladni in 85a. Sport musli sadni.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu (spletna stran naročnika).
50. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
51. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
52. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
53. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
54. Prava pakirna enota je kg. Predračun je bil ustrezno korigiran.
55. V kolikor izdelek na trgu dejansko ne obstaja, se lahko ponudi navedeni izdelek. Glede na to, da gre za
zahteve iz priročnika za slovenski trg, naročnik svetuje dobaviteljem, da pripravljalcem priročnika predlagajo
uskladitev priročnika z dejanskimi razmerami na trgu.
56. Izdelek se črta iz seznama.
57. Seznam je bil ustrezno korigiran – postavka je bila razdeljena na 2 postavki.
58. Seznam je bil ustrezno korigiran – postavka je bila razdeljena na 2 postavki.
59. Gre za postavko 38., ki je bila ustrezno korigirana Pelati olupljeni, ostalo po izbiri ponudnika.
60. Gre za postavko 39., ki je bila ustrezno korigirana Pelati olupljeni, ostalo po izbiri ponudnika.
61. Ne, ponuditi je potrebno navedeno pakiranje.
62. Ne, ponuditi je potrebno navedeno pakiranje.
63. Specifikacija je bila ustrezno popravljena.
64. Specifikacija je bila ustrezno popravljena.
65. Opis živila se spremeni na naslednji način: Sad. nektar razl. okusi, 50% - steklenica. Specifikacija je bila
ustrezno popravljena. Ponudijo se lahko torej le tisti okusi, ki izpolnjujejo 50% sadni delež.
66. Lahko. Opis živila je bil ustrezno korigiran.
67. Lahko.

68. Predračun je bil popravljen.
69. Predračun je bil popravljen.
70. Naročnik navedenega izdelka v specifikaciji/predračunu za OŠ Louisa Adamiča Grosuplje ni našel.
71. Lahko.
72. Riževo. Opis izdelka je bil dopolnjen.
73. Postavka se razdeli na dve postavki, in sicer 36. Riežev napitek navadni in 36a. Rižev napitek z okusom.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu (spletna stran naročnika).
74. Izdelek je bil črtan iz seznama.
75. Predračun je bil popravljen. Enota mere je kg, okvirna letna količina je 1, pakirna enota ni določena.
76. Lahko. Opis izdelka je bil dopolnjen.
77. Pod postavko 4. se nahaja Eko breskov gosti sok 100%. Odgovor je torej ne.
78. Pod postavko 5. se nahaja Eko breskov gosti sok 100%. Odgovor je torej ne.
19. Vprašanja zainteresiranega gospodarskega subjekta:
“Vljudno prosimo za odgovore na naslednja vprašanja za končnega naročnika: Osnovna šola Šmarje - Sap.
Sklop 2: Ostalo prehrambeno blago:
1. 2. Čaj sadni filter, mešani okusi 80g-različni čaji imajo različno ceno in različno pakiranje. Naročnika
prosimo, da naj razpiše več postavk ali pa naj določi samo en okus, da bodo ponudbe med seboj primerljive.
Ali lahko ponudimo mešan okus gozdni sadeži?
2. 3. Čaj zeliščni filter, mešani okusi 80g-naročnika prosimo, da določi kateri zeliščni čaj želi, ker se cene
med njimi razlikujejo. Le tako bodo ponudbe med seboj primerljive.
3. 9. Čebula v prahu, zrnasta 500g-ali lahko ponudimo izdelek v granulatu, saj izdelek v prahu ne obstaja.
Prosimo za izbris v prahu.
4. 10. Česen v prahu, zrnast 500g-ali naročnik želi izdelek v prahu ali izdelek v granulate? Izdelka imata
drugačno pakiranje in drugačno ceno. Povejte katerega ponudimo.
5. 15. Dodatek jedem, začinka, naravna, brez konzervansov 1kg-vse začinke so brez konzervansov. Ali
naročnik želi izdelek brez ojačevalcev?
6. 16. Đem, 100% sad. delež, brez sladkorja in konzervansov, različni okusi 300g-ali lahko ponudimo 100%
namaz Natureta, ki je brez dodanega sladkorja in tako primerna tudi za diabetike, namesto džema?
7. 35. Namaz kremni čokolada-lešnik (enakovreden nutella) 20g-ali lahko ponudimo izdelek v 18g pakiranju
kot Eurocream, saj izdelek v 20g na tržišču ne obstaja. Nutella namreč ne trži izdelek v 20g pakiranju.
8. 42. Marmelada iz marelic, min. 45% sadni delež, brez konzervansov in sladil 5kg-vse gastro marmelade
vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov ali izdelek v
gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
9. 43. Marmelada iz jagod, min. 45% sadni delež, brez konzervansov in sladil 5kg-vse gastro marmelade
vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez konzervansov ali izdelek v
gastro pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
10. 44. Marmelada iz različnih vrst sadja, min. 45% sadni delež, brez konzervansov in sladil 20g-vse
porcijske marmelade vsebujejo konzervanse. Ali želite, da vam ponudimo izdelek v kozarcu in brez
konzervansov ali izdelek v porcijskem pakiranju in s konzervansi. Povejte kaj ponudimo?
11. 51. Pašteta brez konzerv. razl. okusi (kot argeta) 30g-naročnika prosimo, da določi samo en okus,
katerega želi, saj se surovine za paštete (kokošje meso, tunino meso itd.) močno cenovno razlikujejo.
Posledično se tudi same paštete cenovno zelo različne. Ali lahko ponudimo kokošjo pašteto v 27g pakiranju?
12. 55. Pašteta piščančja, kokošja 95 g, 25 % delež mesa (podobna Argeti)-naročnika prosimo, da dopiše
minimalno 25 % delež mesa, saj ima Argeta večji mesni delež.
Hkrati prosimo za izbris piščančja, saj blagovna znamka Argeta ne trži okusa piščančja. Okus piščančja
imajo samo druge blagovne znamke.
13. 56. Pašteta piščančja, kokošja 27 g, 26% delež mesa (podobna Argeti)-naročnika prosimo, da dopiše

minimalno 25 % delež mesa, saj ima Argeta večji mesni delež.
Hkrati prosimo za izbris piščančja, saj blagovna znamka Argeta ne trži okusa piščančja. Okus piščančja
imajo samo druge blagovne znamke.
14. 56. Pašteta piščančja, kokošja 27 g, 26% delež mesa (podobna Argeti)-ali lahko ponudimo izdelek, ki
vsebuje minimalno 30% kokošjega mesa?
15. 58. Pašteta telečja 1 kg-izdelek ne obstaja. Prosimo za izbris.
16. 64. Rezina, žitno sadna 30g 50% različ.sadja (enakovredna frutabeli)-izdelek s 50% sadja kot Frutabela
ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek s 55% sadja v 25g pakiranju ali izdelek s 61% sadja v 44g
pakiranju. Povejte, kaj ponudimo.
17. 65. Rezina, žitno sadna 30g 80% različ.sadja (enakovredna frutabeli)-izdelek z 80% sadja kot Frutabela
ne obstaja. Lahko vam ponudimo izdelek z 90% sadja v 35g pakiranju ali izdelek rezina z 88% sadja v 35g
pakiranju. Povejte, kaj ponudimo.
18. 71. Vaflji, riževi, koruzni, brez dodatkov 100-120g-naročnika prosimo, da loči postavko riževih in koruznih
vafljev, saj se cena med njimi močno razlikuje. Ali pa določite samo eno vrsto vafljev.
19. 80. Sladoled, mlečni (vsi okusi) 1kg banica-naročnika prosimo, da izdelek postavi v sklop 9: mleko in
mlečni izdelki, saj izdelek ne moremo ponuditi, saj nismo dobavitelji mleka in mlečnih izdelkov.
20. 81. Sladoled, mlečni kornet (vsi okusi) 180 ml-naročnika prosimo, da izdelek postavi v sklop 9: mleko in
mlečni izdelki, saj izdelek ne moremo ponuditi, saj nismo dobavitelji mleka in mlečnih izdelkov.
21. 82. Sladoled, mlečni lonček (vsi okusi) 100 ml-naročnika prosimo, da izdelek postavi v sklop 9: mleko in
mlečni izdelki, saj izdelek ne moremo ponuditi, saj nismo dobavitelji mleka in mlečnih izdelkov.
22. 83. Sladoled sadna lučka, vsi okusi 100 ml dietna-naročnika prosimo, da izdelek postavi v sklop 9: mleko
in mlečni izdelki, saj izdelek ne moremo ponuditi, saj nismo dobavitelji mleka in mlečnih izdelkov.
23. 88. Sojino mleko (napitek) razl. okusi 0,2 lit-sojino mleko se dobi v 250ml pakiranju. Ali ga lahko
ponudimo?
24. 94. Tuna fileti samo riba-konzerva 1,7 kg-ne razumemo, kaj želite? Tuno v lastnem soku? V kolikor je
odgovor negative, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
25. 95. Tortilje, pšenične, koruzne (premer 22 cm) 200 g-naročnika prosimo, da določi ali želi pšenične
tortilje ali koruzne tortilje. Ceni artiklov se namreč močno razlikujeta.
26. 98. Vino penina, posladka 1 lit (kot radgonska)-izdelek Radgonska penina ni posladka temveč polsuha.
Ali jo lahko vseeno ponudimo?
Sklop 10: Žita, mlevski izdelki, testenine
Jajčne testenine
27. 2. Lazanja 9/1-lazanja z jajci v gastro pakiranju ne obstaja. Naročnika prosimo za dovoljenje, da lahko
ponudimo izdelek brez jajc? Povejte, kaj ponudimo.
28. 3. Lazanja 1/1-ali lahko ponudimo izdelek brez jajc?
29. 13. Mlinci z jajci, brez jajc 1/1-ali naročnik želi izdelek z jajci ali brez? Glede na to, da je to sklop jajčne
testenine verjetno želite izdelek z jajci. Prosimo za izbris besede brez jajc.
30. 14. Rezanci: fidelini, gnezda 1/1-fidelini so kratki rezanci, ki ne morejo biti v gnezdih. Prosimo za
korekturo opisa.
31. 20. Špageti različni (koren, špinača, soja)-različni okusi imajo različno ceno. Ali lahko ponudimo tribarvne
svedre brez jajc, pa tako dobite več okusov v eni vrečki? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo,
da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
32. 21. Špageti polnozrnati 1/1-na trgu ne najdemo izdelka, ki bi bil z jajci in da bi bil polnozrnat. Ali lahko
ponudimo izdelek, ki je polnozrnat in brez dodanih jajc? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo,
da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
33. 25. Valvice, kodrasti rezanci 8/1-izdelek z jajci v gastro pakiranju ne obstaja. Ali lahko ponudimo
valvice/kodraste rezance brez jajc v 8kg pakiranju?

Testenine brez jajc
34. 33. Makaroni svedrčki različni okusi 1/1-ali naročnik želi tribarvne svedre?
35. 35. Rezanci: fidelini, gnezda 500g-fidelini so kratki rezanci, ki ne morejo biti v gnezdih. Prosimo za
korekturo opisa.
36. 41. Špageti sojini 500g-izdelek ne obstaja več in na trgu ni dobavljiv. Odkar je soja eden najpogostejših
alergenov je proizvod umaknjen iz tržišča zaradi upadle prodaje.
37. 47. Jušna zakuha-ribana kaša 1/1 – ribana kaša brez jajc ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z jajci?
V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
38. 48. Jušna zakuha-ribana kaša 500g – ribana kaša brez jajc ne obstaja. Ali lahko ponudimo izdelek z
jajci? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v
mislih.
39. 49. Jušna zakuha-rižek 1/1-na trgu smo našli samo jajčni rižek. Rižek brez jajc ne obstaja. Ali lahko
ponudimo rižek z jajci? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno
znamko je imel v mislih.
40. 50. Jušna zakuha-rižek 500g-na trgu smo našli samo jajčni rižek. Rižek brez jajc ne obstaja. Ali lahko
ponudimo rižek z jajci? V kolikor je odgovor negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno
znamko je imel v mislih.
41. 51. Jušna zakuha-rinčice 171-ne vemo, kaj pomeni oznaka 171. Prosimo za dodatna navodila.
Moke, krispiji, riž, kaša, testo
42. 59. Moka, pšenična T500, T400 1kg-katero moko naročnik želi. T-500 navadno belo ali T-400 ostro. Gre
za povsem različna artikla, ki imata drugačno ceno. Naročnika prosimo, da pove, katero je imel v mislih.
43. 65. Testo vlečeno 500g-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne
v sklop 14: Zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisane podobne izdelke.
44. 66. Testo vlečeno 5/1-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne
v sklop 14: Zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisane podobne izdelke.
45. 67. Testo listnato 500g-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne
v sklop 14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisan isti izdelek.
46. 68. Testo listnato 1kg-smo ponudniki trajnega blaga in izdelek pomeni veliko oviro v oddaji ponudbe.
Izdelek potrebuje drugačno shranjevanje, rokovanje in distribucijo. Naročnika prosimo, da izdelek pramakne
v sklop 14: zamrznjeni izdelki iz testa in žit, kjer ima že razpisan isti izdelek.
47. 72. Crispy ali podobno 1kg-ne vemo, kaj želite. Crispy kosmiči in tudi crispy kruhki so bili iz strani Žita
ukinjeni. Prosimo za dodatna navodila, kaj naj tu ponudimo.
48. 77. Čokolino, čokolešnik 1kg-katere kosmiče ponudimo? Čokolino ali čokolešnik?
49. 81. Hrustljavi medvedki s čokolado 1kg-ali lahko ponudimo čokokroglice namesto medvedkov?
50. 82. Hrustljavi müsli ban.,čok.,leš. ali podobno 50g-ali je ban. okrajšava za banano? Ker izdelek banane
ne vsebuje. Prosimo za korekturo.
Sklop 12: Konzervirano sadje in zelenjava
51. 25. Kompot jagoda 1kg-v razpisni dokumentaciji na strani 4 imate zapisano, da se moramo ravnati po
Priročniku z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. V priročniku na strani 110 piše, da
mora jagodni kompot vsebovati 50 % sadja. Tak izdelek ne obstaja. Zaradi svoje strukture vsebuje jagodni
kompot samo 36 % sadja v kompotu. Ali ga lahko ponudimo? V kolikor je odgovor negativen, naročnika
prosimo za informacijo, katero blagovno znamko je imel v mislih (zgolj informativno).
52. 27. Koruza storži 3kg-izdelek v gasto pakiranju ne obstaja. Prosimo za izbris izdelka. V kolikor je odgovor
negativen, naročnika prosimo, da nam zaupa, katero blagovno znamko je imel v mislih.
53. 32. Olive, črne, zelene, brez koščic, v kisu 1kg-izdelek je v slanici in ne v kisu. Prosimo za popravek, saj

v kisu ne obstaja. Hkrati prosimo, da razpišete posebej postavko za črne in zelene olive, saj se cene med
njimi razlikujejo.
54. 32. Olive, črne, zelene, brez koščic, v kisu 1kg-naročnika prosimo, da razpiše posebej postavko za črne
in zelene olive, saj se cene med njimi razlikujejo.
55. 33. Olive polnjene v kisu 1kg-izdelek je v slanici in ne v kisu. Prosimo za popravek, saj v kisu ne obstaja.
56. 41. Pelati olupljeni, kocke, celi 300g-ali naročnik želi izdelek v koščkih-kockah ali kot cel pelat. Izdelka se
razlikujeta.
57. 42. Pelati olupljeni, kocke, celi 3 kg-ali naročnik želi izdelek v koščkih-kockah ali kot cel pelat. Izdelka se
razlikujeta.
Sklop 13: Sadni sokovi, sirupi, ledeni čaji in voda
58. 1. Sadni sok jabolko 100% 0,2-ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
59. 3. Sadni sok jabolko motni Ca 100% 1/1-izdelek obstaja samo v 200ml pakiranju in ga trži samo 1
ponudnik. Naročnika prosimo, da izdelek umakne iz popisa ali popravi opis.
60. 4. Sad.sok jabolko 50% 0/2-izdelek je nektar in ne sok. Prosimo za popravek.
61. 5. Sad.sok jabolko 50% 1/1-izdelek je nektar in ne sok. Prosimo za popravek.
62. 11. Sadni nektar jagoda min. 45% sd 1/1-ali lahko ponudimo izdelek s 43% sadnim deležem, kakor je
predpisano v Pravilniku o nektarjih in sokovih?
63. 16. Pomarančni sok 100% 0,2-ali lahko ponudimo izdelek v 250ml pakiranju?
64. 23. Zgoščeni sadni sok s 100% sd, različni okusi 5/1-verjetno želite 100% sirupe. Prosimo za potrditev.
Sklop 16: Dietna živila
65. 1. Dietna sadna marmelada iz različnega sadja 100%-brez konzervansov 300gr – ali lahko ponudimo
izdelek namaz kot Natureta s 100% sd?
66. 5. Štručke, brez jajc, gluten, mleka 60-80g-izdelek ima določen razpon gramature, a enota mere je kom.
Naročnika prosimo, da spremeni enoto mere v kg ali pa določi fiksno gramaturo izdelku, da bodo ponudbe
med seboj primerljive. V kolikor se odločite za spremembo enote v kg, prosimo, da smiselno korigirate
zahtevano količino.
67. 6. Kruh, brez jajc, gluten, mleka beli, rustiko, črni, panin 500g-naročnika prosimo, da razpiše več postavk
za kruhe, saj ne moremo vse kruhe ponuditi pod eno postavko, saj imajo različno pakiranje in različno ceno.
68. 16. Keksi diabetični 15-ne vemo, kaj bi pomenilo 15. Naročnika tudi prosimo, da izdelku določi gramturo,
da bomo lahko preračunali ceno.
69. 30. Tofu naravni, dimljen 250g-naročnika prosimo, da razpiše 2 postavki za naraven tofu in za dimljen
tofu, saj se cena med njima razlikuje.”
Odgovori naročnika:
1. Končni naročnik potrebuje manjše količine čajev različnih okusov. Ponudniki naj ponudijo povprečno ceno
za različne čaje, v opombe pa lahko pripišejo, katere čaje so upoštevali in njihove cene.
2. Končni naročnik potrebuje manjše količine čajev različnih okusov. Ponudniki naj ponudijo povprečno ceno
za različne čaje, v opombe pa lahko pripišejo, katere čaje so upoštevali in njihove cene.
3. Lahko se ponudi zrnasta čebula v prahu. Opis izdelka je bil popravljen.
4. Lahko se ponudi zrnast česen v prahu. Opis izdelka je bil popravljen.
5. Da.
6. Lahko se ponudi tudi navedeni namaz.
7. Lahko se ponudi tudi 18g pakiranje.
8. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah.
9. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih
ustanovah.
10. Ponudi se izdelek, ki je skladen s Priročnikom z merili kakovosti za živila v vzgojno-izobraževalnih

ustanovah.
11. Lahko se ponudi kokošja pašteta.
12. Določeni delež mesa velja kot minimalni. Opis izdelka je bil dopolnjen.
Navedeno je piščančja in kokošja, zato specifikacija ostaja. Blagovna znamka Argeta se upošteva kot npr.
oz. ali enakovredno.
13. Določeni delež mesa velja kot minimalni. Opis izdelka je bil dopolnjen.
Navedeno je piščančja in kokošja, zato specifikacija ostaja. Blagovna znamka Argeta se upošteva kot npr.
oz. ali enakovredno.
14. Določeni delež mesa velja kot minimalni, torej lahko.
15. Opis postavke je bil spremenjen-izbris 1kg. Po novem je enota kg, za katero se določi cena.
16. Minimalno mora biti 50% sadja, pakiranje je lahko drugačno. Opis postavke je bil popravljen.
17. Minimalno mora biti 80% sadja, pakiranje je lahko drugačno. Opis postavke je bil popravljen.
18. Postavka se razdeli na dve postavki, in sicer 71. Vaflji riževi in 71a. Vaflji koruzni.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu (spletna stran naročnika).
19. Izdelek je bil črtan iz seznama za sklop 2 in dodan v seznam za sklop 9 pod postavko 51.
20. Izdelek je bil črtan iz seznama za sklop 2 in dodan v seznam za sklop 9 pod postavko 52.
21. Izdelek je bil črtan iz seznama za sklop 2 in dodan v seznam za sklop 9 pod postavko 53.
22. Izdelek je bil črtan iz seznama za sklop 2 in dodan v seznam za sklop 9 pod postavko 54.
23. Lahko.
24. Gre za kvalitetno tuno, torej filete, ne pa zdrobljenih filetov v olju ali soku.
25. Lahko se ponudi pšenične tortilje.
26. Lahko.
27. Lahko.
28. Lahko.
29. Lahko se ponudi izdelek z jajci. Specifikacija je bila ustrezno korigirana.
30. Lahko so rezanci fidelini ali v gnezdih.
31. Končni naročnik potrebuje različne špagete. Ponudniki naj ponudijo povprečno ceno za različne špagete,
v opombe pa lahko pripišejo, katere špagete so upoštevali in njihove cene.
32. Lahko se ponudi polnozrnate špagete brez dodanih jajc.
33. Lahko.
34. Da.
35. Lahko so rezanci fidelini ali v gnezdih.
36. Izdelek se črta iz seznama.
37. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
38. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
39. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
40. Lahko se ponudi izdelek z jajci.
41. Naročnik se opravičuje za napako. Nepravilno je 171, pravilno pa 1/1. Opis postavke je bil korigiran.
42. Naročnik se opravičuje za napako. Prava je T500. Opis postavke je bil korigiran.
43. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
44. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
45. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
46. Gre za sveže testo, zato zahteva ostaja nespremenjena.
47. Ponudi se hrustljave kruhke, primerljive crispy kruhkom.
48. Postavka se razdeli na dve postavki, in sicer 77. Čokolino in 77a. Čokolešnik.
Popravek je vnesen v popravljeni specifikaciji/predračunu (spletna stran naročnika).
49. Lahko.
50. Naročnik se opravičuje za napako. Pravi opis izdelka je banana s čokolado ali jagoda s kokosom.

