Dom starejših občanov
Polde Eberl-Jamski, Izlake

2A POVZETEK PREDRAČUNA
PONUDNIK (v primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja):
Naziv:
Naslov:

Predmet javnega naročila: SUKCESIVNA DOBAVA KONVENCIONALNIH IN EKOLOŠKIH ŽIVIL

SKLOP:

NAZIV SKLOPA:

Sklop 1:

Meso klavnih živali

Sklop 2:

Perutninsko meso in izdelki iz perutnine

Sklop 3:

Mesni izdelki

Sklop 4:

Jajca

Sklop 5:

Zamrznjeni program (zelenjava, sadje, ribe)

Sklop 6:

Mleko in mlečni izdelki

Sklop 7:

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

Sklop 8:

Sveže in suho sadje, sveža in suha zelenjava

Sklop 9:

Olja

Sklop 10:

Izdelki za velike kuhinje

Sklop 11:

Konzervirana zelenjava in dodatki

Sklop 12:

Sadni sokovi in sirupi

Sklop 13:

Marmelada, med in pašteta

Sklop 14:

Juhe

Sklop 15:

Blago za potrebe internega bifeja

Sklop 16:

Testenine

Sklop 17:

Eko jajca

Sklop 18:

Eko mleko in mlečni izdelki

Sklop 19:

Eko kruh

Sklop 20:

Eko mlevski izdelki in izdelki

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil (JN-43001-01/2020)
Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki.

Ponudbena vrednost
sklopa v EUR brez
DDV

Število artiklov v
sklopu, ki ustrezajo
shemi kakovosti
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Navodilo za izpolnitev predračunskega obrazca:
Ponudnik naj v povzetek predračuna vpiše skupno ponudbeno vrednost sklopa v EUR brez DDV. Ponudnik
naj vpisuje podatke o vrednosti sklopa za tiste sklope, za katere oddaja ponudbo.
Za veljavnost ponudbe mora ponudnik ponuditi vse artikle sklopa, na katerega se prijavlja.
Navodila za izpolnitev specifikacije predračuna:
- ponudnik naj izpolnjuje samo polja, kjer je vnos mogoč, vsakršno spreminjanje podatkov naročnika je
nedopustno in pomeni izločitev ponudnika,
- Stolpec 5b: ponudnik v stolpec ŠIFRA ponudnika vpiše svojo šifro artikla;
- Stolpec 5a: ponudnik v stolpec »NAZIV/BLAGOVNA znamka ponujenega izdelka« OBVEZNO navede
naziv blagovne ali trgovske znamke ali vsaj proizvajalca ponujenih živil, razen pri živilih, kjer je že zapisan
znak "/";
- Stolpec 6: ponudnik v stolpec »Velikost ponujenega pakiranja« OBVEZNO vpiše podatek o gramaturi
pakiranja kot bo uporabljen na dobavnici in računu in bo naveden tudi na artiklu, razen pri artiklih, kjer
je že vnesen znak »/«. Teža oz. pakiranje artikla se ne sme razlikovati od razpisanih, razen, če bo
ponudnik to dovolil. Cena se mora v tem primeru preračunati na razpisano gramaturo oz. pakiranje.
- Stolpec 8: ponudnik v stolpec »Cena v EUR brez DDV« vpiše ceno brez DDV na enoto mere, ki je v
obrazcu predračuna navedena v stolpcu 4 (Enota mere).
- Stolpec 13: ponudnik v stolpec »SHEMA KAKOVOSTI« vpiše DA, če ponujeni artikel ustreza zahtevam in
zapiše še standard, skladno z navodili iz poglavja meril. Ponudnik mora priložiti kopije navedenih
standardov. Na kopije zapiše sklop in zaporedno številko živila skladno z navodili v poglavju 9. Ponudnik
naj prešteje artikle posameznega sklopa, kjer ima oznako DA in seštevek vpiše v ta ponudbeni
predračun.
ponudniki, ki ponujajo sklope EKO ŽIVIL naj v stolpec SHEMA KAKOVOSTI vpišejo kateri certifikat
prilagajo (izdajatelja certifikata).
- Stolpec 14: ponudnik v stolpec 14 »Cena na kos brez DDV« vpiše ceno brez DDV na kos, saj bo naročnik
naročal blago po tej ceni, razen pri artiklih, kjer je že zapisan znak »/«.
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu (Excel tabela), in sicer mora biti cena v EUR brez DDV (stolpec 8
in 14) vpisana na štiri (4) decimalna mesta natančno. V ozadju v Excelovi tabeli v stolpcu 8 ne sme biti
vnesenih cen na več decimalnih mest.
Skupno vrednost iz stolpca SKUPAJ VREDNOST brez DDV, kjer se upošteva tudi popust, ponudnik vpiše v ta
obrazec povzetka predračuna.
Popust, ki ga bo ponudnik navedel ob koncu stolpca L pomeni odstotek popusta, ki ga bo ponudnik
upošteval ob vsakem izstavljenem računu za sklop od celotne vrednosti računa.
Ponudnik je dolžan preveriti formule in poskrbeti za pravilnost izračuna podane ponudbe.
Ponudba velja 3 mesece.
Žig
Datum: _____________________

Sukcesivna dobava konvencionalnih in ekoloških živil (JN-43001-01/2020)
Obrazec se v sistemu e-JN naloži v razdelek »Predračun« v pdf obliki.

________________________________
Podpis ponudnika:
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