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KA J SE BOMO DANES NAUČILI?

SPREMEMBA CENE

Vsebina:
• Kateri postopek javnega naročanja izbrati za naročanje živil?
• Kako pripraviti razpisno dokumentacijo, da pridobite živila lokalnih
ponudnikov?
• Kaj storiti, če naročnik v postopku javnega naročanja ne more
oddati javnega naročila?
• Katere določbe so priporočljive v razpisni dokumentaciji, ko
naročnik naroča živila?
• Katere določbe so priporočljive v pogodbi za dobavo živil?
• Kako ravnati ob sumu kršitve pogodbe?

POSTOPEK JAVNEGA NAROČANJA
Izjema: javna naročila živil, če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katerih dalje je potrebna objava v Uradnem
listu Evropske unije.
Dobava živil nad evropskim pragom

postopek javnega naročanja

odprti postopek

Ali se lahko v odprti postopek vključi pogajanja?

5. odstavek 73. člena ZJN-3

IZLOČITEV SKLOPOV
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SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA

Okvirni sporazum ni postopek = POGODBA

Vrste okvirnih sporazumov:
• z enim samim gospodarskim subjektom, pri katerem se naročila na podlagi sporazuma oddajo v skladu s pogoji iz okvirnega
sporazuma,
• z več gospodarskimi subjekti na podlagi pogojev iz okvirnega sporazuma in brez ponovnega odpiranja konkurence, če
sporazum določa vse pogoje glede zagotavljanja gradenj, storitev in blaga ter objektivne pogoje za izbiro gospodarskega
subjekta podpisnika okvirnega sporazuma,
• z več gospodarskimi subjekti s ponovnim odpira-njem konkurence med gospodarskimi subjekti, ki so podpisniki sporazuma, če
ta ne vključuje vseh pogojev, ki urejajo zagotavljanje gradenj, storitev in blaga,
• z več gospodarskimi subjekti deloma brez ponovnega odpiranja konkurence in deloma s ponovnim odpiranjem konkurence.

OKVIRNI SPORAZUM SKLENJEN Z VEČ GOSPODARSKIMI
SUBJEKTI
Če je okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti in so v njem opredeljeni:
• vsi pogoji glede zagotavljanja blaga, storitev ali gradnje z vidika posameznega naročila in
• vsi pogoji za izbiro gospodarskega subjekta – stranke okvirnega sporazuma za izvedbo posameznega naročila,

Naročnik posamezno naročilo odda na način, določen
v okvirnem sporazumu, in brez odpiranja konkurence
med strankami okvirnega sporazuma, kot to določa a)
točka sedmega odstavka 48. člena ZJN-3, torej brez
uporabe meril za oddajo posameznega naročila
oziroma naročil v določenem obdobju veljavnosti
sporazuma.
KASKADNI OKVIRNI SPORAZUM
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KAKO LAHKO NAROČNIK OBLIKUJE RAZPISNO
DOKUMENTACIJO, ČE NA TRGU NI DOVOLJ VELIKIH
PONUDNIKOV?
1.DELITEV NA SKLOPE
Posamezni sklop se nanaša na isti predmet javnega naročila, a le za določen obseg dobav
Npr.:
SKLOP 1: Krompir iz lokalnega okolja – 60 %
SKLOP 2: Krompir iz lokalnega okolja – 40 %
2.KASKADNI OKVIRNI SPORAZUM
• Okvirni sporazum sklenjen z več gospodarskimi subjekti
Varianta 1: Naročnik določi, kolikšen del javnega naročila bo oddal najugodnejšemu ponudniku (npr. 50 % dobav), kolikšen del
drugemu najugodnejšemu (npr. 30 % dobav) in koliko tretjemu najugodnejšemu (npr. 20 % dobav).
Varianta 2: Naročnik od ponudnikov zahteva, da navedejo količino živil, ki so jih zmožni dobaviti in ceno. Ponudnik, ki je
najugodnejši se mu odda javno naročilo v količini, ki jo je definiral sam, drugi najugodnejši pride na vrsto za dobavo, ko so
količine prvo najugodnejšega izčrpane.

KASKADNI OKVIRNI SPORAZUM

Primer navodila v razpisni dokumentaciji
Naročnik bo okvirni sporazum sklenil z največ tremi ponudniki. Naročnik bo v prvem
obdobju naročal živila pri dobavitelju, ki mu je bilo oddano javno naročilo za prvo obdobje
(t.j. najugodnejši dobavitelj). Ostalim strankam okvirnega sporazuma bo naročnik oddal
naročilo le v primeru, če ponudnik, ki mu je bilo naročilo oddano, ne bo zmožen izpolniti
naročila ali ne bo zmogel več izpolnjevati naročila. V tem primeru bo naročnik pisno pozval
naslednjega najugodnejšega ponudnika po cenovni lestvici, da izpolni naročilo ter bo z
njim sklenil tudi ustrezno pogodbo do preteka obdobja odpiranja konkurence.
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KA J NA J STORI NAROČNIK, ČE NE PREJME NOBENE
PONUDBE?
Nezmožnost oddati javno naročilo v
okviru izvedenega postopka
Sklop, ki ni oddan je del javnega naročila.
Prepoved drobljenja javnih naročil

NOV POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA
-Odprti postopek

- postopek s pogajanji brez predhodne objave

KA J NA J STORI NAROČNIK, ČE PREJME PONUDBE, A
SO VSE PONUDBE NEDOPUSTNE?
Nezmožnost oddati javno naročilo v okviru izvedenega postopka
Sklop, ki ni oddan je del javnega naročila.
Prepoved drobljenja javnih naročil

NOV POSTOPEK JAVNEGA NAROČILA
-Odprti postopek

- konkurenčni postopek s pogajanji
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IZVEDBA KONKURENČNEGA POSTOPKA S POGA JANJI

• IZVEDBA Z OBJAVO
• IZVEDBA BREZ OBJAVE
OBVESTILA O NAROČILU

prvotni pogoji se bistveno ne smejo spremeniti

PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
PRIPRAVA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
• Opredeliti način izvajanja okvirnega sporazuma
• Razlogi za izključitev
Po sklopih
• Pogoji za sodelovanje

• Cena

Izogibati se klavzuli o fiksnosti
(nesprejemljivosti cene)
Dopustiti valorizacijo cene

• MERILO ZA IZBOR
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MERILO ZA IZBOR – ŽIVILA

Element merila za izbor naj bo:
• Kakovostni vidik;
• nižja okoljska obremenitev pri
prevozu
(živila
lokalnega
pridelovalca)
• povratna embalaža

IZVA JANJE DOBAV - REKLAMACIJE
Ustrezna pogodbena določba v zvezi z reklamacijami
Postopek reklamacij ustrezno dokumentirati:
• možnost odstopa od pogodbe v primeru velikega
števila reklamacij ali v primeru reklamacije, ki ni
rešena pravočasno ali v primeru reklamacije, ki se
tiče kakovosti (naročnik določi v pogodbi)
• uveljavljanje pogodbene kazni – če reklamacija ni
pravočasno rešena

Kako naj naročnik ukrepa, če ugotovi, da blago ni
skladno z okoljskim certifikatom?

S ČIM SI LAHKO NAROČNIK POMAGA?
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POGODBENA KAZEN

1.odstavek 247. člena OZ
Upnik in dolžnik se lahko dogovorita, da
bo dolžnik plačal upniku določen
denarni znesek ali mu preskrbel kakšno
drugo premoženjsko korist, če ne
izpolni svoje obveznosti ali če zamudi z
njeno izpolnitvijo.
Vrsta in višina pogodbene kazni sta v
avtonomiji naročnika

PRAVILA
O
UVELJAVLJANJU
POGODBENE KAZNI

IN

OBRAČUNU
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POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

Če škoda presega pogodbeno kazen, se lahko poleg
pogodbeno kazni uveljavi tudi škoda, ki presega
pogodbeno kazen.

NAČIN UVELJAVITVE POGODBENE KAZNI

Pobot

Unovčitev finančnega
zavarovanja za dobro
izvedbo pogodbenih
obveznosti
Kaj vse mora biti
definirano v pogodbi?

9

25. 08. 2022

UVELJAVLJANJE RAZLOGA ZA IZKLJUČITEV

f) točka šestega odstavka 75. člena ZJN-3
izključitev, če od dogodka še ni preteklo 3 leta in če naročnik
oceni, da ukrepi, ki jih je sprejel ponudnik, niso zadostni.

DRUGE POGODBENE SANKCIJE
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KA J ŠE LAHKO STORI NAROČNIK, DA DOBI BLAGO
USTREZNE KVALITETE?

Sprememba rasti cen in ZJN-3

Iz tolmačenja MJU, 430-1/2021/1 z dne 25. 11. 2021:
• ZJN-3 je glede na pravila OZ lex specialis
• Kadar pogodba o izvedbi javnega naročila ne določa, katera
izmed strank krije povečanje cen (iz kakršnega koli razloga),
je odločitev o tem praviloma prepuščena pogodbenim
strankam
• v javnem naročanju velja, da se cena oblikuje v postopku
javnega naročila, pri čemer je ponudnik kot skrben
gospodar

dolžan

pri

sestavi svoje

ponudbene

cene

upoštevati tudi vsa morebitna tveganja, ki se jih ob
pripravi ponudbe že lahko pričakuje
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Kako pomembna je pogodba?

V obligacijskem pravu velja pravilo pacta sunt servanda
pri pogodbah, katerih obveznost je denarna (denarne obveznosti, 371.
člen OZ) pa velja tudi načelo monetarnega nominalizma: naročnik
dolžan plačati toliko enot denarja, kot je bilo to dogovorjeno s
pogodbo.

Dispozitivna določba- lahko je urejena drugače

Možnosti indeksacije

Pravilnik o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v
večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega
sektorja
VSRS Sodba III Ips 49/2019: Pravilnik je kogentne narave
Indeks rasti cen življenjskih potrebščin.
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ZAKON O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3)
SPREMEMBA POGODBE – BREZ POSTOPKA
(95. člen ZJN-3)
Kdaj je dopustna SPREMEMBA CENE v sklenjeni pogodbi?
1. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3:
• če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost,
PREDVIDENA v prvotni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila v JASNIH, NATANČNIH in NEDVOUMNIH določbah
(obseg in vrsta možnih sprememb, pogoji). Ne sme priti do
sprememb SPLOŠNE NARAVE pogodbe ali okvirnega sporazuma.
3.točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3:
• če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih SKRBEN
NAROČNIK ni mogel PREDVIDETI, in sprememba ne spreminja
SPLOŠNE NARAVE javnega naročila.

Sprememba cene mora biti VNAPREJ
PREDVIDENA
v
razpisni
dokumentaciji in v pogodbi – JASNE,
NATANČNE
in
NEDVOUMNE
DOLOČBE.
VNAPREJ mora biti definiran OBSEG
in vrsta možnih sprememb.
NE SME priti do spremembe
SPLOŠNE NARAVE POGODBE.
VREDNOSTNE OMEJITVE ni.

5. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3:
• če sprememba ne glede na njeno vrednost NI BISTVENA
(definicija bistvenih sprememb pogodbe je podana v četrtem
odstavku 95. člena ZJN-3).

SPREMENJENE OKOLIŠČINE (112. ČLEN OZ)
Prodajalec/Izvajalec lahko zahteva RAZVEZO
pogodbe pred sodiščem:
•po sklenitvi pogodbe so nastopile okoliščine, ki
otežujejo izpolnitev obveznosti ene stranki ALI se
zaradi njih ne da doseči namena pogodbe (učinek
spremenjenih okoliščin);
•Vplivnost spremenjenih okoliščin mora biti
takšna, da očitno ne ustreza več pričakovanjem
pogodbenih strank IN bi jo bilo po splošnem
mnenju nepravično ohraniti v veljavi takšno,
kakršna je;
•Stranka, ki se sklicuje na spremenjene okoliščine,
ob sklenitvi pogodbe ni mogla upoštevati teh
okoliščin in se jim tudi ni mogla izogniti ali odvrniti
njihove posledice.
•Okoliščine se niso
pogodbenega roka.

spremenile

po

izteku

Naročnik/kupec lahko ponudi PRAVIČNO
SPREMEMBO pogodbe.
Pravni standard PRAVIČNE in ustrezne
PRILAGODITVE POGODBE – sprememba
višine kupnine/cene.
Ali se je prodajalec/izvajalec v
pogodbi ODPOVEDAL sklicevanju na
spremenjene okoliščine?
115. člen OZ: stranki se s pogodbo
lahko
vnaprej
odpovesta
sklicevanju
na
določene
spremenjene okoliščine (ne kar
vsem in na splošno).

• Namen pogodbe;
• Običajna tveganja v poslovnem prometu pri
istovrstnih pogodbah;
• Uravnoteženost interesov obeh strank.
• Ali lahko
pogodbe?

naročnik/kupec

ODSTOPI

od

• 96. člen ZJN-3
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KA J PA ČE NI DOLOČENO DRUGAČE?

Spremenjene okoliščine: prizadeta stranka lahko zahteva razvezo pogodbe.
2. odstavek 112. člen OZ: razveze pogodbe ni mogoče zahtevati, če bi morala stranka, ki se sklicuje na
spremenjene okoliščine, ob sklenitvi pogodbe te okoliščine upoštevati ali če bi se jim lahko izognila
oziroma, če bi njihove posledice lahko odklonila.
Četrti odstavek 112. člena OZ določa, da se pogodba ne razveže, če druga stranka ponudi ali privoli,
da se ustrezni pogodbeni pogoji pravično spremenijo.
SPREMEMBA POGODBE: zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne
spreminja splošne narave javnega naročila (3. točka prvega odstavka 95. člena ZJN-3).

KA J JE FIKSNOST CEN PRI PRODA JNI POGODBI?

ZA RAZMISLEK: če je predmet nekaj, za kar
Odsotnost klavzule, ki bi to definirala

ima prodajalec običajno 5% marže, je
spremenjena okoliščina že dvig cen surovin,
ki bi blago podražil za 6% (jasno je, da če bi

Kako vemo, do kje sega fiksnost?

to vedel, ne bi sklenil pogodbe, da bo delal
izgubo), če pa gre za predmete, kjer so
marže višje, bo pa tudi za uveljavljanje
spremenjenih okoliščin potreben višji %.

14

25. 08. 2022

KONČALI
SMO,

Pridruži se nama:

HVALA!
Vam je bil
seminar všeč?

in f o@ p o to cn i k p re b il. si
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