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Št.: POV21-008
Del. št. RP/EAD Datum: 3. 3. 2021

ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za izbiro prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev
olj in maščob v RTP-jih ter intervencije v primeru razlitja nevarnih snovi, v vsebini in pod pogoji, kot
izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog (predvsem predloga pogodbe).
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati vse priložene obrazce in dokumente (kjer je naveden
podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji.
Od ponudnika pričakujemo:
- da je pri pristojnem ministrstvu vpisan v ustrezno evidenco prevzemnikov odpadkov (ponudnik
mora ponudbi predložiti ustrezno veljavno odločbo pristojnega ministrstva),
- da bo naročniku brezplačno nudil zbiralne kontejnerje,
- da bo nevarne odpadke najkasneje v roku enega (1) dne po prejetem obvestilu prevzemal na
dveh (2) lokacijah pri naročniku, in sicer na sedežu naročnika (Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj) in
v obratu v Žirovnici (Moste 2a, Žirovnica),
- da se bo na poziv naročnika v primeru nujne intervencije (razlitja nevarne snovi) odzval v čim
krajšem času, ki ne bo daljši od štirih (4) ur,
- da bo naročniku redno pošiljal evidenčne liste odpeljanih odpadkov,
- da bo naročniku nudil tudi možnost sanacije mesta razlitja nevarnih snovi na območju celotne
Gorenjske.
Ponudnik mora ponudbo oddati za celoto. Naročnik bo pogodbo z izbranim ponudnikom sklenil za
obdobje treh let (od 1. 7. 2021 oziroma od datuma podpisa pogodbe, če bo ta kasnejši, do
30. 6. 2024).
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob
predpostavki, da bo ponudnik izpolnjeval vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v predmetnem povabilu.
Ponudnik v obrazec ponudbe vpiše svojo končno ponudbeno vrednost, ker se naročnik o ceni ne bo več
pogajal.

Naročnik bo upošteval ponudbo, ki bo prispela oziroma bo vložena pri naročniku do vključno
11. 3. 2021, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – nevarni odpadki". Ponudnik
lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v vložišče) na naslov: Elektro
Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj. Ponudba, katero bo naročnik prejel po
navedenem datumu in uri, ali ki ne bo oddana v zaprti kuverti z zahtevano oznako "ne odpiraj", bo
vrnjena ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.
Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
- robert.pfajfar@elektro-gorenjska.si,
- miha.zupan@elektro-gorenjska.si.
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OPOZORILO:
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni strani:
http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/javna-narocila. Na tej strani bo objavil tudi izbiro
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma ta postopek povpraševanja ustavi vse do sklenitve pogodbe.

Lepo pozdravljeni,

Elektro Gorenjska, d. d
Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA

IVAN
ŠMON

Priloge:

-

ponudba
vzorec pogodbe
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Digitalno podpisal
IVAN ŠMON
Datum: 2021.03.03
12:14:04 +01'00'

PONUDBA
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV21-008, dajemo naslednjo

PONUDBO1

Izbira prevzemnika nevarnih odpadkov, čiščenje lovilcev olj in
Za predmet naročila:

maščob v RTP-jih ter intervencije v primeru razlitja nevarnih
snovi

Vrsta odpadka

Enota

Cena/enoto v EUR brez DDV

1. Nevarni odpadki:
l

-

odpadna olja

-

baterije

kg

-

barve in laki - embalaža

kg

-

topila in razredčila - embalaža

kg

-

spreji - embalaža

kg

-

fluorescentne cevi

kg

-

sijalke

kg

-

gradbeni material na osnovi azbesta

kg

-

elektroenergetski kondenzatorji s PCB

kg

-

elektroenergetski kondenzatorji brez PCB

kg

-

naoljen absorbent

kg

-

čistilne krpe (mastne)

kg

1

Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14. člena
nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodb v
vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede
na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo oz. podatke je naročnik
dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo izbrani ponudnik naročniku
moral preložiti predmetno izjavo.
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Vrsta odpadka
-

Enota

Cena/enoto v EUR brez DDV

kg

pesticidi

2. Silikagel:
- silikagel

kg

3. Razlitja:
-

intervencija v primeru razlitja nevarne snovi

kg

(cenik)
-

naoljena zemljina

kg

-

delo delavca

ura

-

delovni stroj

ura

-

premik stroja do 40 km

4. Čiščenje lovilcev olj
-

z oljem onesnažena voda

l

-

mulji iz naprav za ločevanje olja in vode

l

-

delo delavca

ura

-

delo avtocisterne

ura

-

letni kontrolni pregled lovilca

kos

Naročnik pričakuje, da bo cena prevoza vključena v ceno/enoto. V nasprotnem primeru mora
ponudnik navesti, kdaj zaračuna tudi stroške odvoza in ponudbi priložiti cenik odvozov.
Ponudbena vrednost (brez DDV) mora vsebovati vse stroške, ki jih ponudnik predvideva za izvedbo
pogodbenih obveznosti (transportni stroški, stroški dela, materialni stroški, morebitni popust idr.).
Rok plačila je 30 dni od izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi.
Veljavnost ponudbe:

Kraj in datum:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik:

Žig in podpis:
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Predlog pogodbe
POGODBA št. POV18-030
PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV, ČIŠČENJE LOVILCEV OLJ IN MAŠČOB V RTP-jih
IN INTERVENCIJE V PRIMERU RAZLITJA NEVARNIH SNOVI

sklenjena med pogodbenima strankama
ELEKTRO GORENJSKA, D.D., ULICA MIRKA VADNOVA 3A, 4000 KRANJ (v nadaljevanju naročnik), ki
ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA
Identifikacijska številka za DDV: SI20389264
Matična številka: 5175348000
in
_______________ (v nadaljevanju izvajalec), ki ga zastopa direktor __________________
Identifikacijska številka za DDV:
____________
Matična številka:
____________

UVODNE DOLOČBE

-

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
da ima izvajalec pridobljena dovoljenja Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje,
in sicer:
 …..

2. člen
Med naročnikom in izvajalcem obstaja obojestranski interes sodelovanja, povezanega z
zbiranjem, prevozom, posredovanjem, odstranjevanjem nevarnih odpadkov in z njimi povezanimi
storitvami ter storitve v zvezi s čiščenjem oljnih jam, ter intervencijami v primeru razlitja nevarnih
snovi, kar stranki dogovorita s to pogodbo.
PREDMET POGODBE
3. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo v času trajanja pogodbenega razmerja po tej pogodbi prevzemal
nevarne odpadke, ki nastajajo pri opravljanju dejavnosti naročnika, in opravljal storitve v zvezi s
čiščenjem oljnih jam, ki so predmet te pogodbe, ter z njimi ravna v skladu z veljavno zakonodajo.
Izvajalec bo po potrebi izvajal tudi intervencije v primeru razlitja nevarnih snovi na območju celotne
Gorenjske.
Izvajalec bo naročniku brezplačno nudil tudi zbiralne kontejnerje.
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4. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo izvajalec prevzemal in odvažal od naročnika:
Klas. št. odpadka
08 01 11*
13
14 06 03*
15 01 10*
15 02 02*
16 06 01*
16 06 05
17 06 05*
17 09 02*
20 01 21*
13 05 02*
13 05 07*

Izvedba storitev
Odpadne barve in laki
Oljni odpadki in odpadki tekočih goriv
Druga topila in mešanice topil
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne
krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi z nevarnimi snovmi
Svinčeve baterije
Druge baterije in akumulatorji
Gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest
Gradbeni materiali in odpadki iz rušenja objektov, ki vsebujejo PCB
(kondenzatorji)
Fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro
Mulji iz naprav za ločevanje olja in vode
Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode

Pri oddaji in prevzemu odpadkov mora izvajalec izdati, izpolniti, podpisati in potrditi evidenčni
list, ki mora biti obojestransko pravilno izpolnjen v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/2011
s spremembami).
Evidenčni list mora naročnik, imetnik odpadkov, hraniti najmanj do zakonsko določenega roka.
Naročnik kot povzročitelj odpadkov prejme prvi izvod (original), izvajalec pa kopijo.
5. člen
Prevozno dokumentacijo za prevoz nevarnih odpadkov pripravlja izvajalec. Izvajalec zagotovi,
da ima v primeru, ko prevzema nevarne odpadke, za katere je treba organizirati prevoz v skladu z
določili ADR, ustrezno opremljeno vozilo ter ustrezne ADR certifikate v zvezi z vozilom in voznikom.
Pošiljatelj oz. naročnik je odgovoren, da je odpadek pakiran v čisti in nepoškodovani embalaži,
ki je primerna za prevoz in skladiščenje. Embalažne enote morajo biti označene v skladu z veljavno
zakonodajo. Odpadek v poškodovani in nečisti embalaži izvajalec lahko zavrne.
Odpadki se med seboj ne smejo mešati. V primeru, da izvajalec ugotovi, da so odpadki med
seboj pomešani, nosi vse dodatne stroške sežiga v sežigalnici naročnik.
6. člen
Naročnik izvajalcu pisno zagotovi točne podatke o vrsti odpadka, količini odpadka in
prevzemnem mestu, ter omogoči nemoten dostop do odpadkov. V nasprotnem primeru izvajalec
zaračuna stroške, kar velja tudi v primeru, če vrsta odpadka odstopa od naročenega.
Izvajalec se obvezuje, da bo storitev realizirana najpozneje v 1 (enem) delovnem dnevu, ter da
se bo na poziv naročnika v primeru nujne intervencije (razlitja nevarne snovi) odzval v čim krajšem
času, ki ne bo daljši od štirih (4) ur. Izvajalec bo odpadke prevzemal na dveh (2) lokacijah pri naročniku,
in sicer na sedežu naročnika (Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj) in v obratu v Žirovnici (Moste 2a, Žirovnica).
Kontakta oseba s strani izvajalca je _________, tel. _____, email: ________.
Kontaktne osebe s strani naročnika pa so: ___________.
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7. člen
Izvajalec bo opravljene storitve zaračunaval po ceniku, navedem v ponudbenem predračunu
št. _______ z dne _________, ki je priloga te pogodbi.
Cena vključuje:
- nakladanje in razkladanje,
- izdajo in izdelavo evidenčnega lista,
- predelavo in odstranitev odpadka na okolju prijazen način.
V cenah ni vključen DDV.
Obračun se izvede po dejansko izmerjenih in pridobljenih količinah. Prevzem odpadkov
izvajalec potrdi z izdajo evidenčnega lista. Vsa nepredvidena in dodatna dela se obračunajo po splošno
veljavnem ceniku izvajalca.
Plačilni rok je trideset (30) dni od datuma izdaje računa.
V primeru zamude plačila se naročnik zaveže plačati zakonske zamudne obresti v osmih (8)
dneh po prejemu obračuna.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
8. člen
Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna
pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun
izvajalca predstavniku ali posredniku naročnika, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo
naročniku povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali
posredniku naročnika in/ali izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.
VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
9. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bosta skladno s predpisi o varstvu osebnih podatkov
zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne
zlorabe, skladno in v smislu z določili navedenih predpisov.
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da med obdobjem trajanja te pogodbe in po njenem poteku
ne bosta razkrili osebnih podatkov in drugih informacij, s katerimi sta se seznanili pri izvajanju te
pogodbe, razen če tako zahteva zakonodaja, ali odredba sodišča oziroma na podlagi izrecnega pisnega
soglasja pogodbenih strank.
IZJAVA O LASTNIŠTVU
10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času
izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so
z njim povezane družbe,
ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, v kolikor
le ta to zahteva.

EAD - 2494472

KONČNE DOLOČBE
11. člen
Pogodba postane veljavna z dnem obojestranskega podpisa obeh pogodbenih strank ter ko
izvajalec predloži izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (če bo potrebna).
Pogodba se začne uporabljati s 1. 7. 2021 oziroma z dnem podpisa, če je ta poznejši, velja pa
do 30. 6. 2024.
12. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da zaradi specifičnosti storitev, ki jih ureja ta pogodba, velja tri
(3) mesečni odpovedni rok. Odpoved se poda pisno s priporočeno pošiljko.
13. člen
Morebitne spore iz pogodbe bosta stranki reševali najprej sporazumno z dogovorom, v primeru
neuspeha pa pred stvarno pristojnim sodiščem v Kranju.
Za vsa vprašanja, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporablja slovensko pravo, predvsem določila
Obligacijskega zakonika.
14. člen
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta izvajalec in naročnik vsak
po en (1) izvod.

____________, dne

Kranj, dne

Izvajalec:

Naročnik:

Direktor:
____________

Predsednik uprave:
dr. Ivan Šmon, MBA
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