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PRILOGA 2 
PONUDBA ZA INTERVENCIJSKI ODKUP �ITA  »IN SITU1«

(Uredba Komisije �t.824/2000(UL L 100, 20.4. 2000))

PODATKI O PONUDNIKU 

Priimek in ime ali naziv ponudnika 
Popoln naslov ponudnika 
(Ulica in hi�na �t., po�tna  �t., ob�ina, kraj) 
Kontaktna oseba in tel. 
�t. faksa 
Mati�na �t. / EM�O (obkro�ite) 
Dav�na �t.          
Naziv banke pri kateri ima ponudnik odprt ra�un
�tevilka ban�nega ra�una

PODATKI O PONUJENEM �ITU 

VRSTA PONUJENEGA �ITA 

(P�ENICA / JE�MEN /KORUZA) 

PONUJENA KOLI�INA

(iz podatkov o zalogah) 

PRILAGOJENA TE�A 

LETO �ETVE 

GLAVNE ZNA�ILNOSTI OB 
TEHTANJU (povpre�je) HL* w % ** Primesi***

�T. DOSTAV 

* hektolitrska masa 
**vsebnost vlage 
***odstotek snovi, ki ne predstavljajo osnovnega �ita neopore�ne kakovosti 

1 prevzem �it v skladi��u kjer so bila hranjena v �asu ponudbe 
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PODATKI O SKLADI��ENJU V �ASU PONUDBE 

NAZIV IN NASLOV SKLADI��A V KATEREM SE SKLADI��I V 
�ASU PONUDBE 
INTERVENCIJSKO SKLADI��E ZA KATEREGA JE NAREJENA 
PONUDBA
(Intervencijsko skladi��e, ki je najbli�je skladi��u v katerem se �ito 
hrani v �asu ponudbe) 

Izjavljam(o), da 
- sem (smo) seznanjen(i) z Uredbo Sveta  �t. 1784/03 (UL L270, 21. 10.2003) s spremembami ter Uredbo Komisije  

�t. 824/00 (UL L 100, 20. 4. 2000) s spremembami, ki ureja postopke za odkup �it s strani agencij in dolo�a metode 
za ugotavljanje kakovosti �it 

- da ponujeno �ito izhaja iz obmo�ja Evropske Unije  in da je v �asu ponudbe skladi��eno na  obmo�ju Republike 
Slovenije;

- ponujeno �ito ustreza minimalnim kakovostnim zahtevam (v primeru, da �ito ne ustreza, se �ito zavrne in zara�una
vse stro�ke, ki so nastali v zvezi s pripeljanim �itom) 

Datum �ig in  podpis stranke 

Zahtevku je potrebno 
prilo�iti: 

- Fotokopijo podatkov o zalogah za ponujeno �ito 

- Izjavo izvajalca skladi��enja o istovetnosti ponujenega �ita  
- Potrdilo banke o veljavnem ra�unu

IZPOLNI AGENCIJA

 �ig z datumom prejema: Odposlano: 
  Prejel: 
  Vnesel: 

ID PONUDNIKA 


