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TEHNIČNA SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA  – 

IZBIRA IZVAJALCA ZA ODDAJO MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV V 
NADALJNJE RAVNANJE ZA OBDOBJE TREH LET 

 
 

Storitev zajema: 
1. nakladanje odpadkov na odlagališču nenevarnih odpadkov Dragonja in prevzem le 

teh; 
2. prevoz komunalnih odpadkov do mesta obdelave (lokacijo ponudi ponudnik) in 

razkladanje odpadkov; 
3. obdelavo mešanih komunalnih odpadkov in obdelava kosovnih odpadkov; 
4. odlaganje ostankov obdelave/predelave ali odstranjevanje z drugimi dovoljenimi 

postopki. 
 

Ponudbo je potrebno izdelati za:  3 leta/36 mesecev 
 
 
Osnovne zahteve: 
 

• Prevzem odpadkov mora biti zagotovljen od ponedeljka do petka med 6.00 in 16.00 
uro, ob sobotah od 6.00 do 12.00 ure, razen v obdobju, ko to prepoveduje Odredba o 
omejitvi prometa na cestah v Republiki Sloveniji.   

 

• Ponudnik mora naročniku predložiti evidenčne liste za celotno količino prevzetih 
odpadkov v obdelavo ter za vse posamične frakcije izločene z obdelavo.  

 

• Izvajalec odlaganja komunalnih odpadkov po obdelavi mora predložiti naročniku 
evidenčne liste o količini odloženih odpadkov, najkasneje do konca  januarja za 
preteklo leto. 
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• Ponudnik kot izvajalec obdelave odpadkov (iz 1. Sklopa) pred odlaganjem mora 
zagotoviti, skladno z 12. Členom 4. Odstavkom Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. list 
RS št. 10/2014, 54/15, 36/16, 37/18), v nadaljevanju: Uredba), izdelavo ocene 
odpadkov pred predajo teh odpadkov v odlaganje. 

 

• Mešani komunalni odpadki morajo biti obdelani po postopkih, ki jih predpisuje Uredba. 
Ponudnik obdelave in odlaganja MKO mora navesti zagotovljeni delež izločanja 
odpadkov, najmanj na način kot ga zahteva Uredba. 

 

• Vsak prevzem odpadkov se stehta (vsaka vožnja: polno in prazno) in dokumentira s 
tehtalnimi listi. 

 

• Transport se izvaja v pokritih kotalnih kontejnerjih, prostornine 30-40 m3, ki jih priskrbi 
ponudnik, z vozilom za prevoz kotalnih kontejnerjev. Ponudnik priskrbi tudi ostalo 
potrebno opremo, ki je potrebna za pretovor odpadkov na lokaciji prevzema. 

 

• Vse odpadke je potrebno dnevno prevzeti v celoti. Maksimalna dnevna količina 
odpadkov (iz sklopa 1)  je bila v avgustu 2018 in sicer 43 150  ton. 

 

• Ponudnik je dolžan predložiti izjavo, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in 
kadri, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila ter predložiti ustrezna 
dovoljenja in registracije za izvajanje prevoza, obdelave in odlaganja odpadkov, ki so 
predmet razpisa. 

 

• Obračun prevzema: Osnova za obračun je masa prevzetih odpadkov v 1 mesecu. Kot 
priloga se k računu priložijo kopije evidenčnih in tehtalnih listov. 

 

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

 _____________________ 

(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ______________________ 

(podpis) 

 


