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Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 

 
 
Številka povabila: 431-E-EN-001-2019-JKu 
Datum: 13.05.2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Prevzem odpadkov s klasifikacijsko št. 16 03 06 organski 
odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05. 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 17.05.2019 do 12:00 ure.  
 
Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 

 Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
 Popuste in rabate; 
 Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
 Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, 

delo). 
 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
Univerzitetni klinični center Maribor 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev  
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »Ponudba za: Prevzem odpadkov s klasifikacijsko št. 16 03 06 
organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05 (431-E-EN-001-2019-JKu)«, s 
ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
jerneja.kusenic@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
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Specifikacija za pripravo javnega naročila: Storitev 
PREVZEM ORGANSKIH ODPADKOV 

 
Predmet javnega naročila:  

- Prevzem organskih odpadkov v UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 
Predmet razpisne dokumentacije zajema zbiranje, prevoz in predelavo oz. odstranitev vrste odpadka. 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 

ZŠ Opis blaga/storitve EM Količina 
1. 16 03 06 – Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 05 kg 26.000 

Količine navedene v specifikaciji zahtev naročnika so okvirne in za obdobje enega leta. 
 
Med vrsto odpadka s klasifikacijsko številko 16 03 06 – Organski odpadki, ki niso navedeni v 16 03 
05, odlagamo vso odpadno hrano z embalažo, ki niso varna za prehrano, in sicer zaradi pretečenega roka 
uporabnosti, spremenjene kakovosti, prekinjene hladne verige ter drugih morebitnih vzrokov.  
V UKC Maribor v večji meri nastajajo naslednji organski odpadki (odpadna hrana z embalažo): kruh, 
jogurti, paštete, surovo maslo, marmelada, sadni sokovi, mleko, pudingi ter drugi organski odpadki. 
 
Prevzemnik bo prevzemal blago na mestu, ki ga določi naročnik, v predpisani embalaži najmanj šest dni 
v tednu (od ponedeljka do sobote), ne glede na praznike. Prevzem se bo izvajal med 6. in 8. uro.  
 
Prevzemna mesta so: 

- UKC Maribor – razdelilna kuhinja stolpnica (6-krat na teden), 
- UKC Maribor – razdelilna kuhinja psihiatrija (6-krat na teden). 

 
Prevzemnik in naročnik se zavezujeta, da bosta organske odpadke zbirala in z njimi ravnala v skladu z 
Uredbo o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni 
list RS, št. 39/10), Uredbo o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list RS, št. 70/08) in 
Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). 
 
Naročnik je odgovoren za pripravo in vzdrževanje primernega skladiščnega prostora, 
izvajalec pa se zaveže, da bo posoda v katero se bodo odlagali odpadki, primerne 
kakovosti, in primerno očiščena. Posoda, ki jo bo zagotavljal izvajalec mora biti dovolj 
močna, da bo vzdržala pritisk, ki lahko nastane v kolikor bi prišlo do vrenja odpadkov. 
 
Izvajalec mora zagotoviti: 

- vodotesne posode za zbiranje odpadka in vozilo, opremljeno za prevoz organskih odpadkov, 
tako da se te ne izpušča v okolje in se z njimi ne povzroča emisije vonjav, 

- o velikosti posod za zbiranje organskih odpadkov odloči izvajalec, 
- čiščenje in razkuževanje vodotesnih posod za zbiranje odpadka in vozila za prevoz organskih 

odpadkov, 
- tehtnico za izvedbo tehtanja prevzetega odpadka, 
- tehtanje vsake prevzete količine odpadka na vsakem prevzemnem mestu naročnika, ter odšteti 

težo vodotesnih posod od skupne teže prevzetega odpadka, 
- kreiranje in potrditev elektronskega evidenčnega lista za posamezno vrsto odpadka v sistemu 

IS-Odpadki. 
 
Druge zahteve izvajalca: 

- Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. 
- Ponudnik mora biti vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in 

prostor, Agencija RS za okolje (ARSO) v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Dokazilo: 
Potrdilo Ministrstva za okolje in prostor – ARSO. 


