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NAVODILA PONUDNIKOM ZA DOBAVO HRANE, PIJAČE, POTROŠNEGA 
MATERIALA  
 
1.  Naročnik:  

    Firma: HOTELI METROPOL  d.o.o. 
    Sedež: 6322 PORTOROŽ, Obala  077 
     

  2. Email naslov za pošiljanje ponudbe: andreja.baricevic@remisens.com 
 
3. Vrsta in količina zahtevanih artikov so navedeni v pozivu za javni razpis za dobavo blaga ter 
v razpisni dokumentaciji. 
 
4. Dovoljena je ponudba po sklopih oz. po delih sklopov in artiklov, kot je navedeno v točki 11. 
tega Navodila.  
 
5.  Ponudniki so k ponudbi dolžni priložiti, sledeče priloge: 

a) Izpisek iz sodnega, trgovskega ali drugega registra pristojnega organa kot dokaz, da ima 
družba pravno in poslovno sposobnost za sklenitev in izvršitev pogodbe (za veljavnega 
šteje tudi izpisek iz internetne strani registra), ki ne sme biti starejši od 6 mesecev, šteto 
od datuma oddaje ponudbe. 

b) Dokaze o boniteti ponudnika BON 2 v izvirniku ali overjeni kopiji, ki ne smejo biti 
starejši od 8 dni, šteto od dneva objave razpisa.  

c) Izjavo o tehnični opremljenosti skladno s predpisom Standard hrane, pijače in  
potrošnega materiala. 

       
6.  Cena mora biti ponujena brez DDV-ja. 

7.  Cena v ponudbi mora biti izražena v eurih, zaokroženo na dve decmalni mesti. 
 
8.  Pogoji in način plačila: 60 dni od dneva izstavitve računa. 
 
9.  Začetek in zaključek dobave blaga; 

- začetek dobave je 1. april 2022,  
- zaključek dobave je 15. november 2022. 
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10. Rok veljavnosti ponudbe: 90 dni, šteto od dneva poslane ponudbe. V tem roku ponudnik 
ne sme spremeniti  ponudbe na način, da bi povišal ceno iz ponudbe. Če se v postopku 
pogajanj ponudbena cena zniža (povišanje cene glede na prvo dostavljeno ponudbo ni 
sprejemljivo), se rok veljavnosti ponudbe podaljša za dodatnih 90 dni, šteto od dneva oddaje 
zadnje ponudbe v postopku pogajanj. 
 
11. Kriterij za izbiro: najboljša ponudba je sprejemljiva ponudba z najnižjo ceno blaga, ki po 
svoji kvaliteti izrecno odgovarja s strani Naročnika zahtevanih standardov kvalitete blaga, 
izbrana na način odločanja, naveden v seznamu skupin, ki je priloga in sestavni del teh 
Navodil. Blago, ki ne odgovarja zahtevani kvaliteti blaga skladno s standardi kvalitete, se v 
postopku odločanja o sprejemu ponudbe ne bo obravnavalo, kot je to navedeno v točki 19. teh 
Navodil.  
       
12. Izbrani ponudniki se zavezujejo opravljati dobavo v rokih, določenih v sklepih pristojnih 
organov, prilagojenih operativnim potrebam in zmožnostim Naročnika za vsako nabavno 
mesto.  
 
13. Ponudniki, ki oddajajo ponudbe za skupine hrane 7.1., 7.3., 8.1.,  9.1.,  in 9.3. (borzno 
blago), so dolžni navesti številko skupine, za katero oddajajo ponudbo in dokaze o sposobnosti 
ponudnika, navedene v točki 5. teh Navodil. Ti ponudniki v ponudbi ne predložijo cenika 
svojega blaga.  
 
15.  Rok za oddajo ponudbe: četrtek, 20.01.2022 do 12.00 ure. 
 
Ponudbo je potrebno poslati na sledeči email naslov: andreja.baricevic@remisens.com (excel).  
Ponudbo lahko pošljejo zgolj ponudniki, ki so vplačali razpisno dokumentacijo v vrednosti 
50,00 EUR. Maksimalna velikost enega emaila je 20Mb. 
 
16.  Za dodatne informacije se ponudniki lahko obrnejo na gospo Andreju Baričević, telefon: 
00385 20/350-575 v času od 09.00 do 13.00 ure. 
 
17.  Hkrati s ponudbo morajo ponudniki oddati tudi: 
        - Izjavo, da sprejemajo pogoje plačila, roke dobave in kvaliteto blaga; 
        - Izjavo, da sprejemajo vsebino pogodbe o nakupu in prodaji. 
       
18.  Različice ali alternativne ponudbe niso dovoljene. 
 
19.  Obravnavane bodo samo ponudbe, ki ustrezajo standardom Naročnika, ki je sestavni del 
razpisne dokumentacije.  
 
20.  Ponudba mora biti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo.    
 
21.  Ponudniki bodo o izidu izbiranja ponudb obveščeni najkasneje v roku 60 dni od končnega 
roka za oddajo ponudbe. Naročnik ima pravico izbrati najugodnejšo ponudbo, ni pa zavezan k 
taki izbiri, temveč lahko javni razpis po lastni presoji tudi razveljavi, pri čemer ne nosi nobene 
odgovornosti do ponudnikov v zvezi z njihovimi stroški.  
V primeru pojava višje sile ali posledic višje sile ima Naročnik pravico ne izbrati ponudnika ali 
preklicati objavljen razpis ali prekiniti že sklenjeno pogodbo o prodaji. 
 
 
Odločitev Naročnika je dokončna. 
Ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, nimajo pravice do ugovora ali pritožbe 
zoper odločitev uprave Naročnika. Morebitne pritožbe ne bodo obravnavane. 
 


