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OBDA  VA  RAZPISA O  JA  VNEM ZBIRANJU PONUDB ZA  PR  IDA  JO: 
odpadlli ill(lteri(ll od  riveli  trif(izitilt reglll(lcijslfill eilelgetskiIi tr(lllsforinatol jel' TRN  

2570-38,  /noči  2,57  MVA, proizvajalca RADE KONCAR iz slrlžbe z(l SVTK  iii EE  
Ljrlbljaila, deponija ENP Kranj 

➢ сса  2,2 1  odpadno bakreiio  navi  je s papil'по  izolac(jo 

➢ сса  3,6  t odpadni jekleni profгl različnih dinlenz j(debelina plošč  nad 41n1n) 
➢ сса  7,2  t odpadnajekleiiaрlосеиига  — trai?sfol'711atorska, 1'azliČnih diineiizU (debelnla p1oŠČ  

pod  4  іі )  

1) Poiiildba 1nora vsebovati nataіČi?o line, naslov, davčno, 1natlČi?o številko poniidnika in 
elekti'oiіski naslov. K poiiudbi il~ora biti priloženo potrdilo, da ima ponudnik dovo jeпje zcl 
zbiranje, posredovanje, Irgovanje ali obdelavo odpadkov po predpisu, ki v državi ponudnika 
ureja ravnanje z odpadki. Vsa predložena dokunientac  ja  v poiiildbi (ponudba, izjave, listine, 
potrdila  iii  dokazila)111ora biti v slovenskem jeziku.  

2) Ponudnik /Nora v ponudbi za odpadek s klasifikac (/sko številko zadevnega predmeta prodaje, v 
skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki, predložiti potrdilo, ki dokazu je, da ima 
poniidnik dovo jeпje za zbiranje, posredovanje, trgoval je ali obdelavo odpadkov.  

3) V kolikor je ponudnik trgovec ali posrednik z odpadki, mora v ponudbi nmesti podatke o 
izvajalcu obdelm"e odpadkov (natančno  ire,  19aslo", dav no In 1пat1Čno Številko), ki bo izpolnil 
evidei?Čnl list (izpolnil  iii  elektronsko posredoval evidenčne liste v iiforinac(jski sistem IS —
ODPADKI) za odpadke, ki so predmet prodaje ali listino iz Uredbe 1013/2016/ES (transportni 
dokinnenit za prehode/paši(ke odpadkov preko meja) za odpadke, poslcuie v obdelavo v driigo 
Člaiiico EU ali tre jo  d1  Žavo. Trgovec ali posrednik z odpadki )nora V ponudbi predložiti tudi 
izpolnjeno in Žigosano izjavo izvajalca obdelave odpadkov (izjava je priloga tega navodila) ter 
potrdilo, ki dokazuje, da ima izvcjalec obdelave odpadkov dovo jenje za obdelavo odpadkov s 
klclsifikac (јsko številko zadevnega predmeta prodaje.  

4) Ponudnik klora zagotoviti ustrezen prevoz odpadkov skladno s predpisi, ki v Republiki Slovenji 
i EU iirejajo prevoz odpadkov. Poiudnik mira biti vpisan V evidelco prevoznikov odpadkov V 
RS Potrdilo o vpisal v evidenco prevoznikov odpadkov V RS mira ponudnikpredloŽiti v pomldbi. 
Јjpг1111eги, daje ponudnik registriran za prevoz odpadkov V driigi Članici EU ali tare jl  dl  Žm'i v 

skladij z Uredbo 1013/2016/ES, je potrebno V poniidbi predložiti kopo listine, ki to dokaziije.  
Ce  ponudnik m bo samostojno oprav  jai  prevoza odpadkov', /Nora v ponіrdbi navesti podatke o 
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prevoziiikii odpadkov  Iii 1i  ponudbi predložili potrclilo o lpisti prevoziiikci v evidenco prevoziiikov 
odpadkov v RS oz. v priптerгr, dajeprevoznik regislriraii za prevoz odpadkov v drilgi сlгттсг  EU ali 
tre ji dr ža"i v skkidi' z Uredbo 1013/2016/ES, je poѓтebrтo predložiti kopijo listine, ki to dokпzuje.  

5) Poiii'dba mora vsebovati navedbo pred» cela procicje v skladi! z objav(enim vabilorrr.  

6) Skupiia poit jena cena ne srne bili nižja od  13.388,59  EUR  brez DDV-  ja  in sicer: 
➢ Za ccci  2,2 1  odpaclno bakreiio na Ni je s papirno izolacijo poni. jena ceiia ne srne brli iiiija od  

11.306,17  EUR  brez DDV jп. 
➢ Za cca  3,6  t oclpadni jekleni prof  1  različn h clirneiizij (debelina p10ŠČ  rтасC  4  mrli) poiti jerтa 

ceiia ne sine bili nižja od  745,20  EUR  brez DDV  ja  
➢ Zci cca  7,2  t od )adna jekleiia pločevini — transformatorska, rаzličnih dinienz  (j  (clebeiiiici 

plošč  pod  4  mm) poni jena ceiia ne srne biti nižja od  1.337,22  EUR  brez DDV_ja.  

7) Ponudniki rrlorajo do roka Za oddajo ponudb plačati vпг  irтo za resnost ponudbe v višini  
1.338,86  EUR  brez DDV  ja  na lransakc  (/ski  гПČlrn: ,SZ — Irlf Ylstuiktrlra,  d.0.0.,  na  Šl.  TRR.  
515602923-0259545562,  odprtega pri Novi Ljzibljaiiski banki, d.d., Ljiib Jana. Poiilydbi mora 
bili priloženo dokazilo o pklčиlи  vаr ŠČine ter Št. bančnega račtlna poiiiidiiika. Uspeleiiiii 
poniicliiikti se vаrščinа  vrcrčіlrтΡcr v kllpnirтΡo, іetrspelernll pci se vrne v  15  diieli po končirтΡem 
javiieiii Zbir (liijll polтΡlydb.  

8) Pоііrljeifa cepa mora bili izražeifa v EURII brez DDV  ja.  Ceila iflOTCl biti fksila  iii  Ves ČQs 
trrljaiija pogodbe ilespreineiiljiva. Ponridbeila ceiia iizora bili eilotiia za celotno rtlzpisail0 
količino. Upravljavec bo izbral tistega poiiiidizika, ki bo predložil prllVOČаSilO, popolno  iii  
pravilllo ponudbo ter poillirlil ііajvišj0 cedi za predmet prodaje, p0r1 pogojeifl, drl bo njegova 
poiilirlba dosegla vsaj iZliodiščilo tetro (oceiijeilo vredilost predifleta prodaje). Ponudba ifrora 
veljati (poiludnifc je vezaii na dano poilildbo) najiiiaiij  120  diii orl roka določenega za 
predlozitev pollil(Ibe.  

9) Plačilni rokzrтc'ŠCr  30  dni ocl prevzeir cr odperdnegcr rnaleriala. Prodajalec (гrprcivl javec) bo kupcu 
račtnтΡe izslavljal sproti, glede na prevzeto količino. Kupec bo svoje obveznosti do prodajalca 
(гrprav(/avcп) poravnal z iiakazilom iia njegov lrciiisakc  (/ski  račurтΡ.  

10) Plačilo ktlpnrne v rokil, kije doloČerт, je bistvenici sestavinapravnegciposlci. 
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11) Poiliulnik v zadnjih šestih iltesecilr pred objavo tega razpisa O Javitein zbiranj" pOiii"lb  ile  
sine ihteti blokiranega izobeilega trairsalrcijskega račilita  iii  ile  sin e biti dаі'ёйі  dOlžitik. 
POiliidilik  b0  ila  ZalrteVO prodajalca v rokii, Id ga bo le-ta določil, predložil potrdilo banke 
OZironui  FURS  пΡ O  (ile)  Obstoji[ predinetne Okoliščine, če  una  sedeŽ V Republiki Sloveitiji 
ozlroina če iilt(1 poilulblik sedež v drugi državi EU ali tretji di•žаvi, drugo potrdilo, iz katerega 
bo razvidno, da  ile  obstajajo predinetile OКOliščlite.  

12) POnudi2ik mOra iilleti do roka za oddпjo ponudbe poravnane vse zapadle ireplačane obveziiosti ~ 	 ~  
(Io  kпterekOli di•ilžbe v skirpiiii S'Z (drilžbe v skilpiiti SZ so ilavedeite v letneili poroči111, 
rl0stopneill  ira  spletni strani: lrttp://wв'в.s10-zeleziiice.si/sl/skupina-sloveilske-
zelezilice/preclst(lvitev/sz-v-stevilkall/letп(l-porocilп).  

13) Predstavniki ponl[dilikov, ki bodo sodelovali pri odpiranju poill[db, se lirorajo iZkпг(lti s pisilinl 
pooblastilouz.  

14) Ponudniki oddajo svojo ponudbo s priporočejo poši jko, po pošti ali osebno iia niaslov. SZ — 
hфaѕѓгиkѓііга,  d. o. o., Vložišče SŽ Kolodvorska mrita  11, 1506  Ljub jaiia (s pripisom: Sektor za 
iiabavo) z oznako: 
»Ponudba za odkup odpadnega iiratei•iala  p0  sklopili - trпiтΡsforillпtorji,цК, ne 
odpiraj«, pri čemer sešteje, daje poіііidba prispela prmvočasпo, če prispe v 
vložišče SŽ do  11. 05.2021  najkasneje do  11.00  ure. 

~ 
15) Posebire zahtei'e i'prai'ljavca (SZ—Iiifrпstruktura, (1.0.0.):  

o klasifikacijska št. za  baker s papü•no izolacijo  (17 01 01  — bakei), jeklene 
konstrukcije  (17 04 05  —železo  iii  jeklo); 

o ira  odpadilill trairsforillatoijill je tildi Ostala ilekoviilska Opredla — izolatoiji... (CC(1  
0,4  t), katere utora izbrani ki'pee prevzeti  ira  lastile stroške pod kКіsifkaсljsКO 
številko odpadka  17 06 04  — izoliriri ilratei•iali, ki niso zajeti v  1706 01  in  17 06 03;  

o 11(1  o(Ip(i(lnilr transforirratoijilr je tildi Odpa(liro olje, katerega bo iiprпvljavec 
0(Istг(liril pred razrezom o(Ip(ld(l  hr  iti predirret odkrlp(l; 

o razrez o(Ip(l(Inega iirateriala je iltOžeit  11(1  lokaciji ilallajairja odpadnega material" 
— ENP Krairj. Kupec mira poskrbeti, tla se po razrezu odpadnega inateriala iz 
lokacije odpelje ves inateriala  iii  se lokacija počisti od razreza; 

o telltaitje ollp(ldileg(l iirateriala se bo izvajalo  ira  tehtirici kupca, ob prisotitosti 
pre(Istavirikov i[pr(lVlj(1VC(1 (predst(lvniki ,SZ— Iilf 'astrilktllra,  (1.0.0.);  

o V kolikor  b0  l pravljaveC tako zahteval, se bo telrtailje imrateriala iwajalo  ira  telrtirici 
tretje osebe, stroški tehtairja bredrenijo kilpca; 

o kupec iltora zagotoviti telltailje iiiateriala  ira  ilajbliZjl telrtirici kupca oziroula tretje 
osebe, katera  ire  bo oddaljena  od lokacije ilahajairja neuporabirega diateriala dali 
kot  10  kim; 
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o kupec bo takoj po opravljenein telltaizju prevzete količine, izročil predst(lvilikl! 
upravljavc(1 1(err) izvod telltlleg(l lista; 

O kupec Inorll s svojo iiielzaizizacijo  iii  svojiiii osebjeiil opral'iti prevzeli! (razrez, 
lzaldarlanje, prevoz, tehtanje, razkla(lallje) odpadііegа  ln(lterial(1; 

O 	kupec bo prejeiililiee oziroma prevzeinuiice zrl prevzeti material izstavljal t(lkoj po 
prevzeiiiu odpa(lulega materiala; 

o kupec s sedežeiii v Repilblilri Sloveniji, se obvezuje, Cla ho takoj oziroli a ll(ljkaslleje 
v  30 —iii  dneh po prevzeti količini inateriah, za prodajalca izpoliiil  iii  elektronsko 
posredoval evidenčne liste v iііforiіаcijski sistem IS -ODPADKI. Eno kopijo 
evideнčllega lista se pošlje v Sektor zа  ulabavo lin eL naslov jelkп.kosiilпс(ёі fslo-
zelezitiee.si  

O 	kupec, ki rliii?"sedež!! v Republiki Slovellljl, 1110ra liajklislleje v  30  (tridesetih) dneh 
po prevzeti količiііi lil(Iteriala, pro(lajalcll v skladu z Uredbo 1013/2016/ES poslпti 
kopije listin (traiisportiii (lokirnleilt za prehode/pošiljke odpadkov preko aleja) v 
Sektor za iiabavo ncl  el.  il(IslOV  jelka.kosiппс  гr,slo-zelezпiee.si 

O 	strOŠlfi prеVzerilCl, rclzrez(i, telltailja, OCIVOZ(I, odkupa ln(lterialli  ill  iilorebitiii drugi 
StгOšlfi breiiieilijo I'llpca; 

O 	izbraili kllpec ho !!!Oral odpadki in(iterial odpeljati v petnajstih (I S) delovilili dilell 
od obojestraizskegapodpisapogodbe.  

16) Strokovna koinisja, ki jo imeni. je Direktor uprcivl@avto, izvede javno odpiranje ponudb  iii  pod 
pogojen popolnosti in pravilnosti predložene poiizidbe, predlaga izbor tistega poriiidiiika, ki 
poi?grdi ііajvl јo ceno za pr'eclrnet prodaje. Uprav(avec bo skleiiil pogodbo s poiiiidnikiin, ki 

pisi?o poiiirdi r1Cljvi'јo ceno pod pogojenl, da bo njegova ponudba dosegla vsaj izhodlŠČrlo 
vrednost za posamezni pred» ret prodcje (ocenjeno vrednost za posainezni pred» let).  

17) Upravljavec si zato, da doseže čüii bo jše pogoje prodaje, pridruži. je pravico do enega kroga 
pogajanj z Vseii i ponіrdrlrki, ki bodo predložili pravoČclsno in popolno ponirdbo. PredineI 
pogcjcvlj bo ponudbena cena. 

Protokol po;~ajamzj:  KpogajClпjelr? bodo povabljeni vsi ponudniki, ki bodo do izteka skrajnega roka 
za predložitev poiiirdb predložili svoje ponudbe  iii  katerih ponudbe bodo popolne. Upravljavec bo 
ponudniike povabil na pogajanja po elekhтonski pošti, lici elektronski naslov, ki ga bodo nm'edli v 
svoji poi?udbr. TоČeп  datum, Zrra In lokac  ja  pogajanj bodo dolOČenì V povabili.i na pogajanja po 
elektronski pošt!. Pogajanja se bodo vr Šda z vselili poiiiidiiiki iStоČаSпо, na nаČиn, da bo Vsak 
ponudnik predložil novo ponudbo v zaprti ovojnici. Teiiiii bo sleclilo javno odpiranje ponudb. 
Uprav javec in ponudnikse bodo pogajali o ceni. Cena (ponudbena vrednost) ііapogcjcrnjih je lahko 
enaka ali višja od prvotne ponujene cene, nikakor ne nižja glede na prvotno ceno  iii lie  glede iia 
spreineinbe, ki se bodo ali bi se lahko dogajale na trgu. V prirnerіr, dar poniidnik iie predloži nove 
poniiclbe, bo upravljavec v zapisnikar ugotovil, da pogajanja s poпlldnikoтJl niso bila izvedena in bo 
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pri izbiri kot merodajno cciii upošteval cciii iz zadnje pravočcrsno iiipravihiopredloieneponuclbe. 
Navzoči рооb1авсепг  predstavniki za zastopaiije poiiudiiikov pred začetkom pogajcziij izroč  jo 
stroko"ni koiiiisUi pisiia pooblastila za sidelivanje na pogcijanjih. Pogcjaij se lahko udeleiita 
пгјиес  dva, za sodelovanje na pigcijanjih poobІaščencr predstavnika poiiiidnika. Pogajciiija bodo 
potekala izkljz'Jno med ko111  is  jo in poiizidniki  iii  bodo zaja"iiist zaprta.  

1 ó)  V primeri! Če VеČ  poпllcbтikOV predlоŽl eiiaki ііајvіјороnііdbеnо  ceiii — po  kin  aiiih pogaJaпjlh, 
bo upravljavec z le-temi poiiudiiiki izvedel Še dodcitiii krog pogajanj tako, da jih bo pozval, da 
ponovno predlоŽ jo novo pontidbi - pinttdbeno cciii za zadevni predinet postopka prodaje. 
Ceru ('piiiiidbeiia Vrednost)  iii  dodatnih pogajanjih je lahko enaka ah višja Od prvotne poni fene 
cene, nikakor ne пižja glede na prvotno ceno in ne glede na spreinernbe, ki se bodo ali bi se lahko 
dogajale na trgi[.  

19) Z )тajllgodnejšiпl (zispelijll) poiiz'dnikoiii se sklene pogodba najpozneje V  15  dneh po oprav jeni 
izbiri пΡaјг/godnejšega poпuCbтiКП.  Ce  ponгrdtтik  lie  sklenepogodbe v tem roku, lahko uprav javec 
poda(Ša rok za sklenitev pogodbe, vendar uie za več  kot  15  dni, trli pa zad1 Ži njegovo vaг. ёіпо. 
Če пcjіigodіejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v poda jšanem roka, uprav javec zadrži 
njegovo varščino.  

20) Organiziram je skupni ogled predmeta prodaje in sicer na likaj ji shižba za SVTK  iii EE  
Ljubljana, depoп  ja  ENP Kranj za torek  04.05.2021  ob  9.00  uri. Koiitaktna oseba za ogled uia 
lokat ji je g. Aleš Zupančič  na tel. št.  041654 425.  

Prosiino vas, da se za ogled llajavite-odgovoriteinii (koiztaktizi osebi) na lokaciji, vsaj dva dni pred 
predvideizein ogledom.  

21) Izbrani ponudпik je dolŽan izve šiti odvoz in odkup materiala v skladu z železniškimi predpisi in 
oko (jevaistveno zakonodajo, ter uiti svoj račiin.  

22) Javno odpiranje poilUdb bo  11.05.2021  ob  12.15  Uri  n!1  ilclslovU Sloveilske želeZilice,  d.0.0.,  
Kolodvorska  al. 11,  Sektor za izabavo (sejiia soba  606),  v LjUbljaiti.  

23) Uprav  ja  vec ali oseba, ki jo predstojnik uprrn' javea, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri Jenzer se ponirdnikiin povrnejo stroški V Vršim izkazanih stroškov 
za prevrem razpisne dokiiineiitac(je in morebitne vplačane var ščine.  

24) Pri javnein zbiraiijzi poпИгlb kit ponіudniki ne  silicio  sodelovati cenilec in Čiani komisije ter z 
njiil?i povezane osebe. 
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25)  Ncjіrgodnejši ponudnik bo "uoral precl sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da  iii  
povezana oseba po  7.  oclstavku  51.  Čleiia Zakona o stvcirneiii prellzoženju dгžave in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  11/2018;  ZSPDSLS-1), ki določa, dri 
se za povezano osebo štejejo: 

• fizična oseba, kije s članoт  komisije ali cenilcem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti clo 
katerega koli kolena, v straiiski vrsti pa clo tretjega kolena, trli kije s članom komisije 
ali cenilcein v zcikonu, ztmcjzakonski skupnosti, sklenjeni ali nesklenjeni paiinerski 
zvezi rili v svaštvar do drugega kolena, ne glecle Cia to, ali je zakonska zveza oziroma 
partnerska zvezci prenehalci ali ne; 

• flzičnci oseba, kije s članom komisije ali cenilcem v odnosi' skгbništ'a ali posvojenca 
oziroiiia posvojitelja, 

• pravna oseba, v kapitalzr katere iiiia član korisije ali cenilec delež večji od SO odstotkov, 
• dritge osebe, s katerimi je glede na znane okoliščine ali nci kaАт. nеJiі  koli pravnenl 

temelju povezami član komis je ali cenilec, triko dri zaradi te povezave obstcja dvomii o 
njegovi пepristrаІІskosti pri opravljanji' funkcije člana kor  is  je ali cenilca.  

26) Kгipec bo uprav jm'cu (SŽ — Iі fr•astriiktiігa,  (1.0.0.,  KOIo(h'or ska iilica  11, 1000  Ljiibljaiui) v 
petih  (5)  delovnih clneh od podpisa pogoclbe izročil nepreklicno baі  no gaгanс  fo, іtJіо' Č  jivo 
na prvi poziv, z ve javіos jo tri  (3)  "iesece od obojestranskega podpisa pogodbe, ali pa v istem 
roku ncikazal denarni depozit na TRR uprav' aveп  v višiііi  13.388,59  EUR  brez  ID  V-ja.  V 
primeri.', dri bo kupec zarot jal s plačilom svojih obveziiosti za več  kot  30  dni, si uprav(javec 
pridružuje pravico іmovčenjci bančne garancije. IT pnimneru zcivcunovdinjdu plačil z dencirniiri 
depozitomri se le-ta vračuna v kгrpnino.  

27) Ostala dokazila, ki imiorajo biti prilOžeiіa k poiiИdbi: 
Poiliidiiik  irrora  VрOriridbl J)гllоžeüорOtгllil0, da üii(1 dovoljeizje za zbir'aiije, posredovanje, 
tigovaiije ali obdelavo odpadkov po predpisu, ki v državi poiitidiüka ureja rгivnпilje z 
odpadki. V kolil(or je poitiiduik trgovec ali p0sі'editik z odpadki iitor•a v poiirrrlbi iiavesti 
podatke o izvajalci' obdelave (iі(rtairčir0 iine, iraslov, davčil0  iii  rrr(rtičir0 številko), 
katereiitii bo prodal odp(i(lke  iii  ki bo v celoti zagotovil obdelavo odpadkov ter zanj izpolnil  
iii  elektronsko podpisal evi(leiičui list, če liii" izvajalec sedež vRepiibliki Sloveniji, (izpoliiil 
in elektronsko posredowil evideііčire liste v iirfoniiurcijski sistem IS — ODPADKI) ali, če 
liii" izvajalec sedež v drug! državi EU ali tretji dг  cz vi, v skladu z Uredbo 1013/2016/ES 
predložil kopije listin (tr'nzsportiii dokuiiteiit za preliode/pošiljlre odpadkov preko iiteja) Z(i 
odpa(Ike,1(i so predifiet prodaje. Trgovec ali posrednik z odpadki 'nora v poіІcrdbi predložiti 
ti'(li izpolirjeп0, podpisano  iii  žig0saіі0 izjavo izvajalca obdelave odpadkov (izjava je 
priloga tega itavo(lilп) ter potrdilo, ki dokazuje, (la  una  izvajalec obdelave odpadkov 
dovoljeiije za obdelavo odpadkov s ldasifikacijskO številko zadevlzega prerlirieta prodaje. 
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Slovenske železnice  

S2  — Infrastruktura, d.o.o. 

Direktor 

Kolodvorska ul.  11, 1000  Ljubljana 
Tel.:  01  /  29 14 166  
Faks:  01  /  29 14 822  
E-pošta: matjaz.kranjc@slo-zeleznice.si  

➢ Pobudnik mira V poniulbi priložiti potrdilo, ki dokazi'je, da je pomzl'(lizik ali njegov 
po(lizVajalec registriram' Za prevoz odpпdkov. V kolikor  una  prevoznik odpadkov sedež v 
RS, je potrebito pгerlložiti potrdilo o vpisi' v evidebco prevoznikov odpadkov v Republiki 
Sloveiiiji, v priineui, (la je prevoznik, v skladu z Uredbo 1013/2016/ES, registriran Za 
prevoz odpadkov v drugi državi Člaitici EU ali tretji državi, je potreb/to predložiti kopijo 
listine, ki to dokaziije. 

i 	potг(lilo O vplačamli  V(11  ŠČimti  1'  viŠimli  1.338,56  EUR  brez DDV  ja;  
➢ izjai'a o teni,  (1(1  bo kupec vpetih  (5)  deloviiili diieli od podpisa pogodbe, prodajalce' (SŽ—

Inf 'astniktura'1.0.0.) Izl'OČи1 nepreklicmlo bаnčilo gaгаbcijo z veljaviiostjo tri  (3)  neesece od 
obojestraieskega podpisa pogodbe, unovčljivo na prvi poziv ali pa iiakazal deilanri depozit 
na TR.R c'prwljai'ca v višini  13.388,59  EUR  brez DDV jп  (v prilogi vzorec izjave,).  

28)  Dodatne (podrobiтejše) iiтΡforiпae je o prediiiettr prodaje zaradi oblikovai  ja  poiiiidbe se lahko 
pridob јо  po elektroпski pošti: jelka. kosmпclo-zelezпice.si  (SZ, d. o. o., Sektor za nabavo, ga. 
Jelka Kosmač). 

Priloga: 
obrazec predi т.іёііііа  
izjava izvajalca obdelm'e odpadkov 
izjava za nepreklicno bа  тΡči о  garaiic(jo ali deiianii depozit 

V Ljгrb jпiтi,  15.04.2021  

Fraiic Klobtrčai'  (V  ürieiтu: Ma jaž 
К1'аiтјс) 
ро131оčiтlк  dlrektoijcr 
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