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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA  – 

IZBIRA IZVAJALCA ZA  PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV V RCERO CELJE - ZA OBDOBJE 

DVEH LET 
 
 

 
Prevoz komunalnih odpadkov iz zbirnega centra Dragonja do mesta obdelave RCERO Celje 

in razkladanje odpadkov 
 

• Predvidena letna količina za prevoz MKO (k.š. 20 03 01) znaša cca 5.000 t in kosovnih 
odpadkov iz gospodinjstev (KOG – k.š. 20 03 07) cca 350 ton. Vse odpadke je potrebno 

dnevno prevzeti v celoti, razen če je količina premajhna za optimalen prevoz. Maksimalna 

dnevna količina odpadkov za naklad v poletnih mesecih je cca 45  ton. Te količine so 
okvirne in za naročnika niso zavezujoče, lahko odstopajo navzgor in navzdol. 

• Izvajalec mora biti vpisan v register prevoznikov odpadkov in mora razpolagati z 

ustreznimi dovoljenji za to dejavnost. 
• Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi vozili in sicer: kiperji volumna minimalno 50 – 80 

m3, samonakladalnimi vozili za prevoz kotalnih zabojnikov (vključno z zabojniki) 
skupnega volumna cca 70 m3 in vozili s premičnim dnom (walking floor).  Najmanj eno 

vozilo mora biti opremljeno z dvigalom za samonakladanje razsutih odpadkov. 

• Prevzem odpadkov mora biti zagotovljen vsak dan 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. Izjemoma lahko prevoznik opravi 

prevoz izven tega urnika, z napovedjo najmanj 24 ur pred prevzemom, izrecno po 

dogovoru z naročnikom. Odzivni čas v nujnih primerih je največ 6 ur. 

• 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. 
 
Ponudbo je potrebno izdelati za:  2 leti/24 mesecev 
 

  

 

 

 

žig 

Ponudnik: 

 _____________________ 

(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ______________________ 

(podpis) 

 
 


