
 

II.2 PONUDBENI PREDRAČUN 
  
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV VRHNIKA, Idrijska cesta 13, 1360 Vrhnika 
 
 
Ponudnik:  

 
 
PONUDBENI PREDRAČUN št. ………  
za javno naročilo Sukcesivna dobava konvencionalnih in eko živil 
 

sklop sestava cene 
vrednost ponudbe v 

eur 

št.živil po 
merilu 

kakovosti 

1.sklop - 
konzervirani 
izdelki 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

2.sklop - sadni 
sokovi, sirupi in 
ostale pijače 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

3.sklop - meso in 
mesni izdelki 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   
4.sklop - 
perutnina in 
izdelki iz 
perutninskega 
mesa 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

5.sklop - mleko - 
izbrana kakovost 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

6.sklop - mlečni 
izdelki 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   



 

sklop sestava cene 
vrednost ponudbe v 

eur 

št.živil po 
merilu 

kakovosti 

7.sklop - sladoledi 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

8.sklop - kruh 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

9.sklop - sadje, 
zelenjava in 
stročnice 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

10.sklop - 
zamrznjeni izdelki 
iz testa 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

11.sklop - 
zamrznjena 
zelenjava, ribe 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

12.sklop – vina in 
žgane pijače 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

13.sklop - jajca 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

14.sklop - ostalo 
prehrambeno 
blago 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   



 

sklop sestava cene 
vrednost ponudbe v 

eur 

št.živil po 
merilu 

kakovosti 

15.sklop - 
začimbe in dišave 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

16.sklop - čaji 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

17.sklop - žita, 
mlevski izdelki in 
testenine 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

18.sklop - eko 
sadje 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

19.sklop - eko 
mleko in mlečni 
izdelki 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

20.sklop - eko 
živila 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

21.sklop -  
očiščena 
zelenjava  

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

22.sklop - 
pekovski izdelki in 
slaščice 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   



 

sklop sestava cene 
vrednost ponudbe v 

eur 

št.živil po 
merilu 

kakovosti 

23.sklop - goveje 
meso in teletina - 
izbrana kakovost 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

24.sklop - 
perutnina - 
izbrana kakovost 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

25.sklop - eko 
zelenjava 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

26.sklop - eko 
sokovi 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   

27.sklop - eko 
krompir 

izhodiščna 
cena   

  

znesek ddv   

končna cena   
 
 
 
  
 
Datum: Pooblaščena oseba ponudnika: 
  
 
 
 


