Priloga 2 – Predračun
IZBIRA NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA ZA PREVZEM IN OBDELAVO LOŽENO ZBRANE ODPADNE
MEŠANE EMBALAŽE

I. PONUDBA ŠTEVILKA: _________________________

NAZIV PONUDNIKA:

NASLOV PONUDNIKA:

Ponudbo dajemo : samostojno/ s partnerji/ s podizvajalci/drugo
(naziv partnerjev/podizvajalcev)__________________________________________

II. PONUDBENA CENA:

Naziv odpadka:
mešana embalaža

Cena 1 tone
brez DDV
v EUR/tono

Številka odpadka:
15 01 06

Cena 1 tone
z DDV
v EUR/tono

Cena embalaže

KOLIČINA ME

Skupna ponudbena
cena za _____ ton
v EUR brez DDV

DDV v EUR
(9,5 %)

Skupna ponudbena
cena za ______ ton
v EUR z DDV

210,69 ton

NAVODILO:
▪ Cena mora vsebovati prevzem odpadne embalaže v Zbirnem centru Dragonja v Dragonji.
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▪

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo, da za embalažo iz leta 2020 cena obdelave vključno s
stroški priprave te odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo, kot je npr. sortiranje (brez DDV) ne sme biti
višja od 153,00 EUR/t prevzete odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov. Cena
prevzema in transporta pa ne sme biti višja 1,4 EUR/km (brez DDV), pri čemer mora biti posamezno vozilo
opremljeno za prevoz najmanj 60 m³ odpadne embalaže.

III. ROK PREVZEMA in VELJAVNOSTI PONUDBE:
Prevzem celotne količine mešane embalaže bo izveden najkasneje 30 dni od uveljavitve pogodbe
oziroma najkasneje do 10. novembra 2020.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od odpiranja ponudb. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni
razlog za zavrnitev ponudbe.

IV. PODATKI O PLAČILU:
Plačilo izvedenih storitev se izvede skladno z določili Vzorca pogodbe.

V. IZJAVA PONUDNIKA:
Zavezujemo se, da bomo vse storitve izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku, določenem
v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo
ponudbe.

Kraj in datum:
______________________

žig:

Naziv:_____________________________________
_____________________________________
podpis odgovorne osebe

OPOMBA:
Ponudnik za tem obrazcem priloži veljavno okoljevarstveno dovoljenje skladno z določili Uredbe o ravnanju
z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15,
103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE).

NAVODILO: Podpisan in izpolnjen ta obrazec priloga 2 - predračun ponudnik v informacijskem sistemu eJN »naloži« v .pdf datoteki (skenogram) v razdelek »Predračun«. Ta obrazec bo razkrit na javnem odpiranju
ponudb.
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