SKLOP I
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA PREVZEM, OBDELAVO IN DOKONČNO OKSRBO
MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV (MKO) S KL. ŠT. 20 03 01
1. UVOD
Izbrani ponudnik bo na podlagi pogodbe o izvedbi javnega naročila za naročnika izvajal storitve prevzema, obdelave in odstranjevanja odpadkov
s klas. št. 20 03 01.
Naročnik bo izvajalcu v pisni obliki (po elektronski pošti) sporočil zahtevo po prevzemu odpadka. Izbran ponudnik se obvezuje, da bo storitev
realizirana najpozneje v 1 delovnem dnevu od prejetja naročila.
Pri tem naročnik izvaja naklad z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi. Ponudnik mora prevzeti odpadke na lokaciji Dornavska cesta 26 od ponedeljka
do petka od 6:00 do 14:00 ure, razen v primeru praznikov, oziroma izrecni dogovor, ki se obravnava od primera do primera posebej.
Okvirna količina odpadnega materiala, ki je predmet javnega naročila. Prikazano v tabeli 1:
Tabela 1:

VRSTA ODPADKA

Mešani komunalni odpadki

Kl. št. ODPADKA

20 03 01

NAČIN PREVZEMA

Redno prevzeti

KOLIČINA [t]

9000

Javno naročilo se oddaja za določen čas, in sicer od sklenitve pogodbe do 31.12.2021.
Količina je zgolj okvirna in služi kot orientacija ponudnika pri pripravi ponudbe. Ponudnik se zaveda, da je količina podvržena razvoju ločenega
zbiranja odpadkov, zakonskim spremembam in drugim faktorjem, ki vplivajo na obseg in sestavo zbranih količin odpadkov, ki so predmet tega
javnega naročila. Naročnik ne prevzema odgovornosti za končne količine oddanih odpadkov (ne za doseganje, niti za preseganje orientacijske

količine), izbrani ponudnik pa bo moral prevzeti celotno količino odpadkov, nastalih v obdobju izvajanja javnega naročila.

Prevzemnik mora naročniku pri oddaji predmetnega javnega naročila ločeno prikazati strošek obdelave mešanih komunalnih odpadkov glede
na strošek javne infrastrukture in storitev obdelave ter odlaganje mešanih komunalnih odpadkov glede na javno infrastrukturo in storitev
odlaganja glede na tono prevzetih mešanih komunalnih odpadkov prikazano v tabeli 2.

Tabela 2

/

Naziv
odpadka

Kl. št.

Mešani
komunalni
odpadki

20 03 01

/

Strošek obdelave in
odlaganja odpadka
€/t
[brez DDV]

/

Količine, ki jih bo
ponudnik prevzel
[tone]

/

/

/

Skupna cena za vse ponujene količine v
€
[ brez DDV]

Lokacija prvega prevzema s strani ponudnika je: __________________________.

/

/

Ponudnik mora podati odstotek odpadka od pripeljane količine, ki se odloži na deponiji po obdelavi MKO.
Procentualna količina odloženih MKO po obdelavi znaša ________%.

PREVZEM ODPADKOV IN FREKVENCA IZVAJANJA PREDMETNEGA NAROČILA
Naročnik ima možnost, da mešane komunalne odpadke z EWC kodo 20 03 01 sam dostavi do prve lokacije prevzemnika, toda edino v primeru,
da razdalja v obe smeri ne presega 200 km. Prevzemno mesto naročnika za prevzem mešanih komunalnih odpadkov s EWC kodo 20 03 01 je
CERO Gajke, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj. V kolikor sta obe smeri prve lokacija ponudnika oddaljeni več kakor 200 km mora ponudnik ponuditi
tudi prevoz, kot je prikazano v tabeli 3 v nasprotnem primeru se bo ponudba štela kakor nedopustna. Pri tem se mora upoštevati pot oz. razdalja,
po cestni infrastrukturi višjega reda, ki jo lahko prevozi tovorno vozilo z največja dovoljeno skupno maso, ki ne presega 40.000 kg.

V primeru, da ponudnik ponudi prevoz MKO iz lokacije CERO Gajke, Dornavska cesta 26, 2250 Ptuj do prve lokacije prevzema in je razdalja
manjša v obe smeri ali enaka 200 km, se vrši izračun lastne logistike JSP po sledeči formuli.

CL=(hN1 x 1,25 x 2 + hr) x 1,1/m + cc/m [€/t]
-

m [t] – masa odpadkov v enem prevozu, izražena v tonah na vožnjo (m = 25 18,32 t),
cC [€]– cestnine in drugi transportni stroški (odvisno od lokacije – uporabljajo se ceste višjega ranga, kot so avtoceste, hitre ceste ipd.),
hN1 [min] – čas vožnje po cesti višjega reda iz lokacije tehtanja do lokacije prve obdelave, pridobljen s programom GOOGEL MAPS,
hr [min] - bruto čas razkladanja vključno s čakalno dobo (v enačbi upoštevan čas razkladanja 60 minut),
podatek 1,1 je strošek na uro - navlečni prekucnik s prikolico in dvema kontejnerjema s prostornino vsak po 30m 3 – skupaj 60m3, ki znaša 110,00 €/uro,
podatek, 1,25 pribitek k času vožnje zaradi tovornega vozila.

-

CL-cena logistike, oziroma prevoz €/t

Prevzemnik mora naročniku pri oddaji predmetnega javnega naročila podati strošek prevzema na enoto €/t prevzema, ki vsebuje obdelavo,
odlaganje ali odstranjevanje. Ponudnik mora podati tudi strošek logistike na tono od lokacije naročnika (CERO Gajke, Dornavska cesta 26,
2250 Ptuj do lokacije prvega prevzema). Prevzemnik lahko sodeluje z podizvajalcem/partnerjem, ki mora imeti vsa potrebna dovoljenja v
skladu z zakonodajo o obdelavi odpadka 20 03 01

Tabela 3
VRSTA ODPADKA

Kl. št. ODPADKA

MKO

20 03 01

PREVOZ [€/t]
BREZ DDV

/

Stroške prevzema, predelave in dokončne oskrbe odpadnega materiala krije ponudnik in so vključeni v ponujeno ceno na enoto v EUR/tono so
prikazane v tabeli 4.
Tabela 4

/

/

/

/

VRSTA ODPADKA

MKO

Kl. št.
odpadka

Obdelava in odlaganje
določenih vrst
komunalnih odpadkov
[€/t]
BREZ DDV

PREVOZ [€/t]
BREZ DDV

SKUPAJ [€/t]
BREZ DDV

KOLIČINE, KI
JIH BO
PONUDNIK

SKUPAJ CENA
ZA VSE
KOLIČINE [€/t]
BREZ DDV

PREVZEL

20 03 01

Mešani komunalni odpadki s klas. št. 20 03 01 predstavljajo odpadki iz gospodinjstev in odpadki iz gospodarstva.
Prevzemnik odpadkov - izvajalec predmetnega naročila mora:
razpolagati s potrebnimi delovnimi sredstvi in kadri, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila,
- imeti ustrezna dovoljenja in registracije za ravnanje z odpadki, ki so predmet razpisa, v skladu z določili Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št.
37/15, 69/15) ali ustrezna dovoljenja skupaj z podizvajalcem,
-

prevzeto količino odpadkov tehtati na naročnikovi tehtnici s vsakokratnim tehtanjem praznega in polnega vozila iste opreme (isto vozilo,
prikolica, keson, itd…). Tehtanje je obvezno za izdajo končnega obračuna.

2. OBRAČUN PREVZEMA
- Obračun prevzema: Osnova za obračun je masa prevzetih odpadkov v enem mesecu.
- kot priloga se k računu priložijo kopije potrjenih evidenčnih in tehtalnih listov, potrjeni EEL (so podlaga za plačilo fakture) in nabavnih
nalogov, ki ga pošlje naročnik do 3. dneva v mesecu so podlaga za izstavitev računa,

-

izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Frekvenca
prevzema predmetnih odpadkov je odvisna od zbranih količin odpadkov pri individualnih povzročiteljih, pri čemer je odvisna od navad
povzročiteljev, dostopnosti prevzemnih mest pri le-teh, letnega časa, čistilnih akcij, ipd.

3. EVIDENČNI LISTI
- Skladno s 25. in 26. členom Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, št. 37/15, 69/15) se mora zagotoviti izpolnjevanje evidenčnih listov za vsako
pošiljko odpadkov.
- naročnik bo z izvajalcem obdelave uskladil vhodne podatke, ki jih naročnik lahko zagotovi in so potrebni za izpolnitev predmetnih
dokumentov.
- v preostalem delu vsebine evidenčnega lista, za katero naročnik ne zagotavlja podatkov, je za njegovo izpolnitev in zagotovitev podatkov
odgovoren izvajalec.
- izvajalec mora predložiti naročniku evidenčne liste o količini odpadkov.
- prevzemnik bo skladno z določili Uredbe o odpadkih izvedel vse z zakonodajo predpisane aktivnosti.

Datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe ponudnika

