
Priloga 3 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

1. Predmet naročila/opis predmeta naročila: »PREVZEM IN OBDELAVA NENEVARNIH 

ODPADKOV IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE V PIRANU« 

 

Storitev zajema nakladanje odpadkov na platoju Čistilne naprave v Piranu, prevzem odpadkov,  

transport do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik), tehtanje, razkladanje ter obdelavo 

odpadkov. 

 

Osnovne zahteve: 

1. Prevzem odpadkov mora biti zagotovljen od ponedeljka do petka med 7.00 in 11.00 uro, 
razen v obdobju, ko to prepoveduje Odredba o omejitvi prometa na cestah v Republiki 
Sloveniji. V kolikor pride do zamika dogovorjene ure prevzema odpadkov, prevzemnik to 
pravočasno, po telefonu, sporoči kontaktni osebi naročnika.  
 

2. Prevzemnik stehta vsak prevzem odpadkov (vsaka vožnja: polno in prazno) ter izpolni in 
digitalno podpiše elektronski evidenčni list. Naročnik izda pooblastilo za izpolnjevanje in 
podpisovanje elektronskih evidenčnih listov. 

 

3. Ponudnik priskrbi kontejnerje za 1., 2., 3. in 4. sklop odpadkov. Za 1., 2. in 3. sklop so to 
vodotesno zaprti kontejnerji v velikosti 7 m3, da je onemogočeno vlaženje odpadkov pri 
čakanju na prevzem, izcejanje vode pri transportu ter širjenje smradnih emisij. 
 

4. Za 4. sklop so to vodotesno zaprti kotalni kontejnerji s ponjavo, v velikosti 20 m3, da je 
onemogočeno vlaženje odpadkov pri čakanju na prevzem, izcejanje vode pri transportu 
ter širjenje smradnih emisij. Ponjava se pokriva s pomočjo pletenice, ne po aluminijasti 
gredi. 
 

5. Ponudnik prevzame 5. sklop odpadkov neposredno iz zalogovnika maščob in ima za to 
ustrezno opremo. 
 

6. Ponudnik mora pred prvim prevzemom dostaviti po en kontejner za 1. 2. in 3. sklop 
odpadkov. Ob vsakem prevzemu odpelje dva polna kontejnerja odpadkov in dostavi dva 



prazna kontejnerja. Če se v času veljavnosti pogodbe izkaže potreba po večjem številu 
kontejnerjev, se ponudnik zaveže dostaviti potrebno število kontejnerjev. 

 

Ponudnik mora pred prvim prevzemom dostaviti dva kontejnerja za 4. sklop odpadkov. 
Ob vsakem prevzemu odpelje dva polna kontejnerja blata in dostavi dva prazna 
kontejnerja. Pred tem opravi, na stroške ponudnika, vmesno prelaganje 
praznega/polnega kontejnerja.  

   

7. Vse odpadke je potrebno dnevno prevzeti v celoti. 
 

8. Naročnik pred prevzemom praznega kontejnerja pregleda ali je ta brezhiben 
(mehanizem zapiranja ali prekrivanja, vodotesnost). V kolikor kontejner ni brezhiben, 
naročnik na stroške ponudnika zavrne dostavo praznega kontejnerja. 

 

9. Ponudnik je dolžan predložiti izjavo, da razpolaga s potrebnimi stroji ter drugo opremo, 
ki je potrebna za izvedbo predmetnega javnega naročila. 

 

 

Obračun prevzema:  

 

1. Osnova za obračun je masa odpeljanih odpadkov v 1 mesecu. Kot priloga se k računu 
priložijo tehtalni listi in kopije digitalno podpisanih elektronskih evidenčnih listov. 

 

2. Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do 
8. dne v mesecu za pretekli mesec. 

 

 


