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VABILO LOKALNIM PRIDELOVALCEM IN PREDELOVALCEM ŽIVIL 

 

 

Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda si prizadeva vključiti v prehrano otrok čim več kakovostne, 

lokalno in sezonsko pridelane oz. predelane hrane. Na podlagi  petega odstavka 73. člena 

Zakona o javnem naročanju, je iz javnega naročila izločil živila v vrednosti 20% skupne 

vrednosti vseh sklopov. 

 

VABIMO 
 

vse ponudnike lokalno pridelane in predelane hrane, da posredujete svoje ponudbe. 

 

Lokalni ponudniki so ponudniki, ki imajo sedež v radiju 100 km od Lendave. 
 

Vabilo se nanaša na sledeča lokalno pridelana oz. predelana živila:  

 SKLOP 34 - Ekološka jabolka in izdelki iz jabolk 

 SKLOP 35 - Jabolka in izdelki iz jabolk - integrirana pridelava 

 SKLOP 36 - Predpripravljena zelenjava - integrirana pridelava 

 SKLOP 37 - Ekološko sveže sadje (24 ur sveže) 

 SKLOP 38 - Sveže sadje - integrirana pridelava (24 ur sveže) 

 SKLOP 39 - Ekološka sveža zelenjava (24 ur sveže) 

 SKLOP 40 - Sveža zelenjava - integrirana pridelava (24 ur sveže) 

 SKLOP 41 - Tradicionalna konzervirana živila 

 SKLOP 42 - Ekološki mlevski izdelki in kaše 

 SKLOP 43 - Ekološka semena 

 SKLOP 44 - Ekološka marmelada 

 SKLOP 45 - Ekološki sadni sokovi 

 SKLOP 46 - Med 

 SKLOP 47 - Diete BGMJ (brez glutena, mleka, jajc) - pekovski izdelki 
 

 

Vabilo velja za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022. 

 

Sodelovanje se sklene na podlagi naročilnice ali letne pogodbe.  
 

Plačilo se izvede v roku 30 dni po prejemu e-računa. Dobavitelj mora izstaviti zbirni račun za 

vse dobave v preteklem mesecu do 8. v mesecu.  
 

Dobavitelj mora:  

- izvajati in izpolnjevati higienske pogoje pridelave in predelave (dobra higienska praksa, 

dobra kmetijska praksa, HACCP sistem), 

- biti registriran za dejavnost, ki je predmet ponudbe, 
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- dostaviti naročeno blago na naslov vrtca, 

- ponujati in dobavljati le živila zahtevane kakovosti, 

- predložiti veljavne kopije certifikatov za ponujena živila (ekološka pridelava, 

integrirana pridelava), 

- ob prvi dostavi predložiti podpisano izjavo (Priloga 1 dokumentacije za lokalno 

pridelana in predelana živila). 

 

Ponudbe lahko pošljete na elektronski naslov zhr.vrtec.lendava@guest.arnes.si tekom 

celotnega obdobja. 
 

Podrobnejše informacije dobite na elektronskem naslovu zhr.vrtec.lendava@guest.arnes.si ali 

na tel. št. 01 292 7891 in 02 578 8670. 

 

Priloga:  
- Dokumentacija za lokalno pridelana in predelana živila za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 

2022 
- Ponudbeni obrazci  

        Odgovorna oseba naročnika: 

         ravnateljica Tina Hozjan, l.r. 

 

mailto:zhr.vrtec.lendava@guest.arnes.si

