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PREMOGOVNIK VELENJE d.o.o. 
Partizanska cesta 78 
3320 Velenje 

  

 

       
Datum: 28.2.2022 
             
Številka: 1/2022 
 
 

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 rabljenih oz. odpadnih kovin (v nadaljevanju odpadni material), 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 ponudbe za odkup trenutno razpoložljive količine odpadnega materiala, 
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 ponujeno odločila za nadaljnje 
korake. Pogodba o odkupu bo sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudili najboljši % cene. 
Izhodišče bo Index BDSV – sorta E2/8. Razrez, naklad in odvoz uredi izbrani ponudnik sam. Izbira 
ponudnika bo temeljila na višini % cene objavljenega za tekoči mesec. Izbran bo ponudnik, ki bo v svoji 
ponudbi ponudil najvišji % od objavljene cene oz. najbližje objavljeni ceni. % cene velja za obdobje 3 let 
in se usklajuje glede na potrebe prodaje PV. Pogodba se podpiše za določen čas za okvirne količine, izbrani 
ponudnik bo prav tako podpisal okvirni sporazum za obdobje 3 let. 

Ponudniki morajo na predpisanem obrazcu oddati ponudbo za celotno količino. Izbrani ponudnik se 
obvezuje, da bo odkupil tudi ostali odpadni material po ponujenem % v roku 3 let (odpadna oprema, 
sekcije, reduktorji, transporterji…).  
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.  
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PREDVIDENE PRODAJNE KOLIČINE ODPADNIH KOVIN 
 

Sklop  Št. 
odpadka  Interna oznaka Ocenjena količine za prodajo  

(t) 
1 19 12 02  Jekleno ločno podporje 1.197 

2 19 12 02  Drobno železo, objemke 152 

3 19 12 02  Cevi 14 

4 19 12 02  Talni tiri 23 

5 19 12 02 Verige 11 

6 19 12 02 Tirnice 26 

7 19 12 02 Mešano železo 175 

8 19 12 02 Jeklena sidra/drobne 
komponente 

39 

9 19 12 02 Veznice/odrezki 5 

  Skupaj 1.642 

 

OPOMBA: Ves odpadni material je stehtan in pripravljen za prodajo.  Med ocenjeno in 
dejansko količino odpadnega materiala lahko vseeno pride do odstopanj. Dovoljeno 
odstopanje med pogodbeno opredeljeno količino in dejansko prodano količino odpadnega 
materiala je ±±±± 10 % od pogodbene količine. 
 

Merilo za izbiro ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba (Izbran bo ponudnik, ki bo v svoji ponudbi 
ponudil najvišji % od objavljene cene oz. najbližje objavljeni ceni). 

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. Ponudnik 
se zaveže, da bo odpadni material odpeljal najkasneje v roku 2 mesecev od podpisa pogodbe. 

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 31.12.2022, 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 31.12.2022, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 
okolje  

ali 

Okoljevarstveno dovoljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov za odpadke, ki so navedeni 
v specifikaciji z veljavnostjo minimalno do 31.12.2022, ki ga izda Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje. 

 

3 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 
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Predvideni rok za oddajo ponudbe je petek, 04.03.2022 do 14. ure  na naslov naročnika (Premogovnik 
Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78 (dostava »Ulica svežih idej 2c), 3320 Velenje), s pripombo ne odpiraj-
ponudba, oz. oddajo do navedenega roka po pošti. Pogajanja se bodo izvedla v 10. tednu po pregledu 
vseh ponudb. Naročnik bo o času in lokaciji pogajanj obvestil ponudnike.   
 
Odpiranje ponudb in pogajanja se izvedejo komisijsko.  

Ponudbeno dokumentacijo dostavite v obliki ponudbe, iz katere naj bo razvidno: 

• številka ponudbe 
• ponujen najvišji % od objavljene cene oz. najbližje objavljeni vrednosti po Index BDSV – sorta 

E2/8  
• rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 10 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
• veljavnost ponudbe mora biti 60 dni. Izbrani kupec bo ob podpisu pogodbe oddal končno ponudbo 

s skupno vrednostjo za celotno količino brez DDV.  
• 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 ! 
 

   
   
   
   
   
   

 


