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RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJO ODPADNIH KOVIN
1

NAROČNIK

To naročilo izvaja Premogovnik Velenje, d. o. o. (v nadaljevanju: naročnik), v svojem imenu in za svoj
račun in za račun naročnika, HTZ Velenje, I.P., d.o.o.
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

2

PREDMET IN NAČIN PRODAJE

Izvede se prodaja pripravljenih količin rabljenega oz. odpadnega železa (v nadaljevanju odpadnih kovin),
ki nastajajo kot produkt različnih proizvodnih procesov v družbah Premogovnik Velenje (v nadaljevanju
PV) in HTZ Velenje (v nadaljevanju HTZ). Postopek prodaje se organizira in izvede v obliki javne prodaje
z zbiranjem ponudb.
Obvestilo o prodaji se bo objavilo na portalu PV.
Od ponudnikov se pričakuje oddaja ponudb za odkup trenutno razpoložljive količine odpadnega železa, ki
se bodo prodajale sukcesivno (po enakih količinah) oz. najdlje 2 meseca od podpisa pogodbe. Prodaja bo
izvedena po načelu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ali ostalega ne bo
upoštevano. Postopek prodaje bo izveden s pogajanji, ki se bo določil po odpiranju prejetih ponudb.
Komisija za izvedbo prodaje se bo po pregledu prejetih ponudb in glede na ponujene količine odločila za
nadaljnje korake in obseg prodaje. Pogodba o odkupu bo sklenjena s ponudnikom oz. več ponudniki, ki
bodo ponudili najboljšo ceno na sklop.
Za vse sklope morajo ponudniki na predpisanih obrazcih oddati ponudbo za celoten sklop. Pogodba o
odkupu bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najboljšo ceno.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo o odkupu z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom, je
izključena. Odločitev o tem bo naročnik sprejel po pregledu prejetih ponudb. Ob sklenitvi pogodbe bo
kupec podpisal tudi izjavo o varnosti in zdravju pri delu ter pisna sporazuma o ukrepih in zagotavljanju
varnosti in zdravju pri delu.

PREDVIDENE PRODAJNE KOLIČINE IN IZKLICNE CENE ODPADNIH KOVIN
Poz.

št.
odpadka

1

19 12 02

2

19 12 02
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Skupina odpadnega materiala

Ocenjena kol.
(t)

Sekcije

600

Drobno železo, objemke

70

3

19 12 02

4

19 12 02

5

19 12 02

6

19 12 03

7

12 01 01

Odrezki

4

Razno mešano

100

Mešano železo, tirnice, armaturne palice

80

Odpadni jamski kabli

10

Odpadna žlindra

4

8

Podajalnik z vrtalno garnituro GTA 7600B

3

9

Podajalnik panelov Metalna P-01

4

10

Podajalnik lokov HPL-2 – ESO

4

11

Hidravlični agregat KSP

1

12

Vilice s podstavkom GPK

5

13

Reduktor hidravlike GPK-PV

0,2

14

Črpalka Jastrebac VPRN 250

3

15

Scharf VDL + razni deli

23

16

Obračalnik jamskega vozička

5

17

Vrv Jeklena

14

SKUPAJ

930,2

OPOMBA: Za vse sklope je dovoljeno odstopanje med ocenjeno količino in dejansko prodano
količino odpadnega materiala  15 % od ocenjene količine.
Merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (najvišja ponujena cena in najugodnejši
plačilni pogoji za prodajalca).
Naročnik si pridržuje pravico, da proda le določeno skupino odpadnega materiala. Odločitev o tem bo
naročnik sprejel po pregledu prejetih ponudb.
Postopek prodaje bo izveden s pogajanji, ki se bo določil po odpiranju prejetih ponudb.
Postopek predaje/prevzema odpadnega material se izvede na podlagi dogovora med naročnikom in
prevzemnikom. Spremna dokumentacija predaje/prevzema so tehtalni list, dobavnica/prevzemnica in
evidenčni list ravnanja z odpadkom.
Ponudnik sam zagotovi nalaganje in transport. Naročnik zagotovi tehtanje odpadnega materiala.
Obračun se bo izvedel po dejansko predanih količinah odpadnega materiala in ločeno za družbi
Premogovnik Velenje in HTZ Velenje IP.
DOKAZILA OB ODDAJI PONUDBE:
1. Potrdilo o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov za odpadke, ki so navedeni v specifikaciji z
veljavnostjo minimalno do 31.12.2021, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje.
2. Potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov za odpadke, ki so navedeni v specifikaciji z
veljavnostjo minimalno do 31.12.2021, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za
okolje
ali
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Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov za odpadke, ki so navedeni
v specifikaciji z veljavnostjo minimalno do 31.12.2021, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje.

3

ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE

Rok za oddajo ponudbe je torek, 10.8.2021 do 10. ure na naslov naročnika (Premogovnik Velenje,
d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje), s pripombo ne odpiraj-ponudba, oz. z oddajo na pošti do
opredeljenega roka. Pogajanja se bodo izvedla po pregledu vseh ponudb. Naročnik bo o času in lokaciji
pogajanj obvestil ponudnike. Pogajanja so predvidena v 32 tednu.
Odpiranje ponudb in pogajanja se izvedejo komisijsko.
Ponudbeno dokumentacijo dostavite v obliki ponudbe, iz katere naj bo razvidno:
•
•
•
•
•
•

•

številka ponudbe
cena postavke na enoto mere (v EUR brez DDV) ter skupna vrednost
rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 15 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa
veljavnost ponudbe mora biti 60 dni.
Dokazila ob oddaji ponudbe kot to določa točka 2.
Ponudba mora vsebovati izjavo, da bo ponudnik ob podpisu pogodbe naročniku izstavil izvršnico v
višini pogodbene vrednosti, ki bo zapadla v plačilo najkasneje z dnem podpisa pogodbe. Ponudnik
bo predmetno izvršnico izstavil za zavarovanje vseh svojih plačil, po pogodbi sklenjeni na podlagi
tega postopka (obrazec 1).
Če ponudnik v roku, določenem s strani naročnika ne preda izvršnice, naročniku ni potrebno skleniti
pogodbe oz. jo lahko sklene z ostalimi ponudniki.

POMEMBNO: Naročnik ne bo upošteval oz. bo izločil ponudbe ponudnikov, ki imajo na dan oddaje
ponudbe zapadle obveznosti do naročnika, izvirajoče iz preteklih sklenjenih pogodb iz naslova prodaje
odpadnih kovin (PV oz. HTZ).
Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: robert.kozar@rlv.si ali tel.: +386 3 899
6166.
Srečno !
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