
wфђіігт  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  

Številka:  60402-25/2021-1  

Signatura:  278.1  

Datum:  07.04.2021  

OBJAVA RAZPISA O JAVNEMZBIRANJUPONUDB ZA PRODAJO: 
➢ Sklop  1  cca  118  t odpadnega Železa (krсjši kosi tirnic do 4rn, DTм  kretniški deli do  12  ln ) 

iz lokat  j  SGD Ljub jalтΡa, lokat  ja  Ljzib Jana (ccп  20  l), lokat  ja  Zalog (cca  20  t), lokat  ja  
Kranj (ccп  20  t), lokat  ja  Jesenice (cca  20  t), lokat  ja  Grosгrpl je (cca  10  t); SGD  Posto_  jгтΡcr, 
lokat  ja  Borovnica (cca  13  t), lokat  ja  Podbrdo (ccа  15  t).  

Y 	Sklop  2  ccп  40  t odpadnega bakra (koiitaktiii vodliik  RI 100  in bakrene pletenice Cir  120  z 
vsebnostjo sponk - ilтΡox, broii železo) iz  EE  Ljilb Jana, depon  ja  Brus d.o.o., Godovič  

➢ Sklop  3  ccci  30 1  odpcidiiega Železa (stebri gla"mih signalo", sigiialiie glave, signaliie 
olnarice, iiosilci kгetгтгŠklh pogonov, kovinski kwiali, telefonske oiilarice...... - 111еŠalіo) iz 
SVTKL/іrblјana, lokat  (ja  Ce  je  

1) Ponudba lllor'a vsebovati nсrtаlіčno irl?e, iiaslov, dCNČlтo, 111atiČlіo Številko ponudnika lli 
elekiтonski ітΡаslov. K poriudbi  irrora  biti priloženo potrdilo, da ima poiii'diiik dovoljenje za 
zbiranje, posredovanje, lr govanje ali obdelavo odpadkov po predpisii, ki v državi poni'diiika 
ureja ra"mlanje z odpadki. Vsa predložena dokumentac  (ja  v poniudbi (ponudba, izjave, listimie, 
potrdila  iii  dokazila) morajo biti v slovenskem jeziku.  

2) Poriudnik lnora v ponudbi za odpadek s klasifìkac (/sko Številko zadevmiega predmeta prodaje, v 
skladi' s predpisorn, ki ureja ravnanje z odpadki predložiti potrdilo, ki dokazuje, da irna poпгldlтik 
dovo jenje za zbiranje, posredovanje, trgovaiтΡje ali obdelavo odpadkov.  

3) V kolikor je ponildnik trgovec ali posrednik z odpadki, 'nora "ponudbi navesti podatke o 
izvajcilci' obdelave odpadkov (natančno irrie, naslov, davčno  iii  matičlтΡo številko), ki bo izpolnil 
evidenčni list (izpolnil in elektrorisko posredoval evidenčne liste v inforlirac jski sistemi IS —
ODPADKI) za odpadke, ki so predmet prodcje ali listino iz Uredbe 1013/2016/ES (tranSpoгtni 
dokument za prehode/poši jke odpadkov preko breja) za odpadke, poslane "obdelavo "drugo 
člalnico EU trli tretjo državo. Trgovec ali posrednik z odpadki mmmliv v ponг fdbl predložiti tudi 
izpolnjeno  iii  Žigosano izjavo izvcjalca obdekn'e odpadkov (izjcr"a je priloga tega riavodila) ter 
potrdilo, ki dokazi je, da ima izvajalec obdelave odpadkov dovoljenje za obdelavo odpadkov s 
klasifikae (jsko številko zade"iiegapredrnetaprodcije.  

4) Ponudnik mira zagotoviti zisirezemiprevoz odpadkov skladno s predpisi, ki "Republiki Slovenji  
iii  EU urejcjo prevoz odpadko". Pomidnik  irrora  bili vpiscimi v evidenco prevoznikov odpadkov" 
RS. Potrdilo o "pisu v evidenco prevoznikov odpadkov v RS nlor'a ponгrclrтikpredložiti v ponг fdbi.  
Tl  primem', sla je poni'dnik registriran za prevoz odpadkov v dri'gi Članici EU ali tretji državi" 
skladi' z Uredbo 1013/2016/ES, je poírebno v ponudbi predložiti kop jo listine, ki to dokazi je. 
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Се  poiizicliiik iie bo sanzostojnio opra"ljcil prevoza odpadkov, mora V poiiiiclbi iiavesti podatke o 
prevoziiikii odpadkov in v ponudbi predložiti potrdilo o vpisti prevoziiika v evidenco prevoznikov 
odpudkov v RS oz. v prilпel'гГ, da je prevoziiik regisITiran z'iprevoz oclpadkov v dl'llgi članici EUali 
lretji državi v skiadu z Uredbo 1013/2016/ES, je poп'ebiтΡo predložiti kop jo listine, ki to dokaziije.  

5) P011lldba inorci vsebovati navecibo predineta prodaje v skkidu z objav jeniin vabilonn.  

6) skiipiia poiiiijena  cenci  iie sine bili rтΡižja od: za sklop  1: 20.768,00  EUR  brez  DD  V-ja, zu  sklop  
2:220.000,00  EUR  brez  DD  V-ju,  zu  sklop  3: 5.280, 00  EUR  brez .DDV-ju  

7) PoiтlrCllтΡikl niolYјo do roka za odcicijo ponіldb plačati vcіі'ščüтΡo zci resiioslpoiiii'ibe z(l sklop  1  v 
višini  2.076,80  EUR  brez  DD  V-ia,  zu  sklop  2  v višini  22.000,00  EUR  brez DDV-ia in  zu  sklop  
3  v višini  528,00  EUR  brez DDV-ia ii'i trrnтΡsпkcјski račui: SZ— Iiifrastri'ktura, d.o.o., na št. 
TRR:  S15602923-0259545562,  odprtega pri Novi Ljub (janski banki, dd., Lji'bljan'i. Poiiirdbi 
nior'i bili j)riloieilo dokazilo o plačilu var'ščine ter Št. bančiіegсl 1YlČиüіa poiiiiclniikci. Uspeleinii 
poiii'diiikii se vгΡіі'ŠČиііa VгaČlіі?a v kгrpiтliтΡo, iтΡelrspeleiпгr pcl se vrne V  15  diieli po koiтΡčaneiп  
javnein zbiralo/ ponudb.  

8) Poillljeml п  ceni" iNo1'!1 bili Tzrпžeil п  V EUR~t brez  DD  V-ia. Ceil п  mura  biti _/iksil п  iii  Ves ČгΡIS 
ll'пjпΡiljп  pogollbe iiespreiiieiiljiva. Poiiudbeiza ceii(i mira bili ellotliгΡl  zu  ce1ol110 r(lzpis(lllo 
količiilo  zu  posaiiieziui sklop. Dopustiia je oddaja poliudbe  zu  posпlileгili skiop. Uprпvljпvec 
bo  PI  posпmпezileiil skloJJu izbral lislega pomiudmiika, ki bo prellložil prпvočпsiio, popoliio  iii  
pravilno ponli(lbo  1e1'  pollildil ilпј►'lšjо  cello  zu  predillet prod'iie posпlilezпega sklopп, pod 
pogojetnl, da bo IijegOVп  piiii'dba dosegla  ‚'sai  izllOdiščil o се11о  (ocei1je11 o vi'еdііost pi'едlпеl(І  
prodaje) posaiizezizega skiopa. PoiludbQ Ii101'a veljпli (poiludilik je vezaii  ii" (1(1110  poliudbo) 
miajinuiij  120  (liii  0(1101"  доlосепеуп  Z(l predložitev pomiu(lbe.  

9) Plačilni rokznaša  30  diii od prevzeina oclpaclnega inateriaia. Prodcjalec (нpravljavec) bo kтrpcг r 
račr'тΡe ustav jam sproti, glecle nul prevzeto količino. Kipec bo svoje obveznosti do prodcjalca 
(iiprciv (javca) poravnal z iiakaziloin na njegov traiтΡsakc jski račіciі.  

10) Plačilo kupnine v rokic, kije določen, je bistvena sestavina pravnega poslu. 

II) POiludiiik i' zadiijili Šesllll illesecиll pred objavo tega razpisa o Javiieill zbii'alijи  ponudb  mie  
sine iiileti bloldrallega Iiobemlega lгalПl llltcijskegпΡ 1YIČuila  iii Ile smite  biti dпΡvčnii dolžnik. 
Pojiiidmiilr bo  mia  zahtevo prodajalca v roku, ki ga bo le-t(l (Іпločil, predložil potrdilo banl'e 
oziroina FURS-п  o  (nie)  obstoju piedinelmze okoliščine, če  u  nпΡ sedež v Republiki Slovemiiji 
oziroina Če im,'" pomilldilik sedež V drugi drf,ai'i EU ali tretji državi, drugo j)Otl'llilo, iz I'(llereg(1 
bo razvidno, dпΡ  Ile  obstajajo predmnelile okоliščlile. 
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12) POilllllilik í110rY1 iiiteti  (Io  roka za oddajo poi1l1l1be po1'avilane vse zapadle ileplačarle obvezitosti  
(lo  katerekoli drчlžbe v sklipiiti SZ ((!1'11Žbe V skllpiiti ►SZ so navez1e11e V 1etilein poročilll, 
(10stopleein 	1111 	spletiti 	straiti: 	Ilttp://wtivtiv.slo-zelezitice.si/sl/skupiita-sloveitske- 
гelezltice/pi•edstavitev/sz-v-stevilkrlh/letita-poi'Ocil(l).  

13) Predstavnill poil udilikov, ki bodo sodelovali pi i odpii'ailjl! poil ullb, se i1101'ајо  izkazati s pisiliiil 
pooblastiloiil.  

14) Poiiudniki oddcjo svojo ponudbo s priporočeno poši'ko, pO pоŠtl ali osebno iia naslov: SZ — 

Ііфаѕѓгііkѓііга,  d.o.o., hložišče SŽ Kolodvorska ulica  11, 1506  Ljub' aiia (s priprsorii: Sektor za 
nabavo) z oznako: 
»Poillldba za odkllp odpadnega iiiateriala po sklopile (DT1, kretniški deli, krajši 
kosi tirnic...) /лf,  ile  odpiraj«, pri čemer se šteje, daje ponlydba pri.spelc! 
pravočаsno, če prispe v vložišče SŽ do  04.05.2021  irajkasiieje do  11.00  uri 

~ 
15) Posebirezaltteve llpi'avljavca (SZ—Iitfrastr'uktllr'а, д.о.о.):  

o klasifikacijska št.  p0  sklopu  1 iii  sklopil  3 (17 04 05) iii p0  sklopu  2 (17 04 01);  
o telltailje odpa(Iilega iateriala po vseli treh sklopih se bo izvajalo na telrtiiici kupca, 

ob prisotnosti pr'edstavilikov llpr'(1Vlj lvca ('predstaviziki SZ — Iiifrastri'kti'ra, 

o v kolikor bo „pr'ovljavec tako zahteval, se bo telitanje inater'iala izvajalo na telitnici 
tretje osebe, stroški tehtaitja br'eineiiUo kilpca; 

o krlpee neora zagotoviti telitairje iiiateriala na iuljbližji tehtnici ki'pca oгir'oina tretje 
osebe, katera  ire  bo oddaljeiza 0(1lokacije iraliajairja ileuporabirega nniteriala dalj 
kot  10 kin;  

o kupec bo takoj po opravljeneiiz telrtaiejll prevzete količine, izročil predstavniku 
llpr'avljavca 1(eii) izvod tehtnega lista; 

o kupec iiora s svojo inelrailizacij0 in svojiin osebjein opraviti prevzem (razrez, 
nakladanje, prevoz, telrtaiije, razkladaiije) odpaditega iitateriala; 

o kllpec bo prejenritice Ozir'Oillll pr'evzeinilice zli prevzeti ílKlter'illl izstavljal takoj po 
prеVzernl! 011pa(Inega materiala; 

o kupec s sedežein v Repllbliki Sloveitiji, se obvezuje, del bo takoj Oziroiila ilajkasileje 
v  30 —iii  (lieell po prevzeti količini materiala, za prodajalca izpolnil  iii  elektronsko 
posredoval evideirčne liste v infor'inacijski sistein IS - ODPADKI.  Erro  kopijo 
evidenčitega lista se pošlje v Selltoг  za nabavo  ira  eL naslov  jelka.kosnta гΡL,slo-
zeleziiice.si  

o kupec, ki itiina sedeta v Repllbliki Sloveielji, illor'a ieajkаsileje v  30  (tridesetih) (litelt  
p0  prevzeti količini materiala, prodajalci' v sldadll z Uredbo 1013/2016/ES poslati 
kopije listih (transportiti dOkllineilt Z(l pгellode/poŠiјke o(Ip(l(Ikov preko ureja) v 
Sektor' za itabav0  ira  el.  itaslov  jelka.КOsmac(й,sl0-zeleznice.si  
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o str'ošld pr'ei'zerпп, razreza, telrtarrjп, odvoгп, odkllp(i inateriala in rrrorebitrri dr'rrgi 
stroški br'errrerrijo kupca; 

o izbrani kupec ho iizonai odpadiii material ро  sklopu  1,  sklopu  2  irr  sklopu  3  
odpeljati v petrrпjstih  (15)  delovrrilr (lizell  0(1  ibojestraizskegapodpisa pogodbe.  

16) Stn'okovnтΡcr komisija, ki jo iineill je Direktor uprciv javca, izvede javilo odpinanlje poiilydb in pod 
pogojem j)opoh'zosli  iii  pra"iliiosti predložene ponli'clbe, predlaga izbor tistega poilllclirka, ki 
poiilydi najviŠ jo ceno za predmet procicje. Upravijavec bo skleiiii pogodbo s poiiiidiiikoni, ki 
pisno ponіrdi ІтΡajvi'јo ceno pod pogojem, da bo njegova ponтΡudba dosegla vsej izhodiščno 
vredniost za posrnnezni sklop (ocenjeno vrednlost za posannezii sklop).  

17) Upravi avec si zato, da doseže čini bo jše pogoje prodaje, pridniržtrje pravico do enega kroga 
pogajanj Z vsemi ponudniki, ki bodo predložili prсrvoecrsno in popolno ponlirclbo. Predmet 
pogcjanj ho ponurdbenlcr celic. 

Protokol pоRајаrrј:  Kpogcjanjenr hodi povabljeni vsi ponudniki, ki bodo do izteka skrajnega roka 
zcr predložitev ponudb predložili svoje ponudbe in katerih poiilydbe bodo popolne. Uprmv jпvec bo 
ponudnike povabil na pogajanja po elektronski pošti, na elektronski nicrslov, ki ga bodo iicnveclli V 
Svoji porlardbi. Točen clatіan,  ira  in lokacija pogajanj bodo določeni v povabi/і.r na pogcjar  ja  po 
elektronski pošti. Pogajanja se bodo vršna z vsennr poill/dniki istočasno, na način, da bo vsak 

poiilydnik predlólll novo porlllclbo V zcrpr'ti ovojnici. Teiiirr bo sledilo jcnvrio odpiranje ponudb. 
Uprav jcrvec  iii  ponudnik se bodo pogajali o cenii. Centa (ponudbena Vrednost) na pogaanjih je lahko 
encrkcr trli vlŠJcr od prvotne poni jene cenle, nikakor ne rllžjcr glede  ria  prvotno cehi in1 ne glede nlcr 
spremennbe, ki se bodo ali bi se lahko dogajale na trgu. V primeri', da ponudnik  lie  predloži nove 
ponudbe, ho uprav jпvec v zapisiiiki' ugotovil, cla pogajanja s ponudnikom niso bila izvedena in ho 
pn'1 

 
izbini kot ir?erodcrjnlo cenl0 ZrpoŠtе"a/ Ceni iz Zacln?je pravoČasnlo  iii pr  crvi/nтΡo predložene poi?lydbe. 

Navzoči pooblaščeni predstavniki za zastopanje ponudnikov pred začetkonn pogajanj izгoč  jo 
strokovni komis ji pisma pooblastila za sodelovanje rta pogajanjih. Pogcjan  j  se lahko zrcle%žita 
ricjveč  dva, za soc%lovanje rta pogajanjih pooh/aščena predstavnika poiiiiclnika. Pogajanja bodo 
potekala izk jllčrтΡo med konnirs(o in ponudnliki in1 bodo za javnost zaprta.  

1 ó)  V priэnerll Če VеČ  ponиdniko"pэ'ecl/oŽi enako этc j"1Šј0 ponudbeno  cello  —po končanih pogajanjih, 

ho uprav jпvec z le-temi poiiiidiiiki izvedel Še dodatni krog pogajanj tako, da jih bo pozval, da 
ponovno predlož jo novo ponudbo - ponudbenlo ceno za zadevni predmet postopka prodaje. 
CеітΡa (ponudbena vrednтΡost) nia cloda/nih pogajanjih je lahko enlaka ali višja od prvotne ponтΡi jene 
cede, nikakor  lie  nižja glede  mia  prvotno culo  ill  rle glede na spremembe, ki se bodo ali bi se lahko 
dogajale na trgi'. 
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19) Z іajіrgodiтΡejšim (ііspeliiiі,.) poniudiiikoin se skleiie pogodba najpozneje v  15  diiehpo оргаv jeni 
izbiri iіajzigodiіejšega poiтΡіidnikа.  Ce  ponіidiтΡik ne sklene pogodbe v  teil  roku, lahko иprаv jаvec 
poda jša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več  kot  15  diii, ali pa zali ži iijegovo vaj ščüno. 
Če nсjіigodnejši ponudnik iie podpiše pogodbe Jiti v poda jšaiтΡem roka, zrprаv javec zadrži 
ijegovo varscmo.  

20) Organizirali je skupili ogled predmeta prodaje in sicer:  
➢ za sklop  1  ccа  118  t odpadnega železa (КгаЊi kosi tirnic do  4m,  DT1tI kretiт Ρiški deli do  12  m) iz 

lokaj  j  SGD Ljzibijanici, lokat jПΡ Ljubljana (cca  20  t), lokat  ja  Zalog (cca  20  t), lokat  ja  Kern  j  
(cca  20  t), lokat  ja  Jesenice (cca  20  t), lokat  ja  Grostrp je (cca  10  t); SGD Postojna, lokat  ja  
Borovnica (cca  13  t), lokat  ja  Podbrdo ('cca  15  t). Skopni ogled odpadiiega materiala bo na 
lokat ji v Zalogu v torek  20.04.2021  ob  09.00 u  n  .Kontaktna osebe za ogled je g. Zoran Čиčič  
na tel. št.  041937798.  

➢ Sklop  2  cca  40  t odpadnega bakra (kontaktni vodnik  RI 100  in bakrene pletenice Czr  120  z 
vsebiiostjo sponk - m  ix,  brom Železo). Skі~pni ogled odpadnega materiala bo na lokcic ji Bгіis 
d. o. o., Godovič  v sredo  21.04.2021  ob  09.00  uri. Kontaktna osebe za ogled je g. Vinko Trojer na 
tel. št.  041277 668.  

➢ Sklop  3  cca  30  t odpadnega Železa (stebri glavnih signalov, signalne glave, signalne omarice, 
nosilci kretniških pogonov, kovinski kanali, telefonske omarice......- mešano). Skгrpni ogled 
odpadnega materiala bo iva lokat ji v  Ce  jіi v četrtek  22.04.2021  ob  09.00  іni. Kontaktna osebe 
za ogled je g. Andrej Horvat na tel. št.  030 600 507.  

PгOsiiilo Vаs, da se za ogled najavite-odgovoriteitui (kontaktni osebi)  till  lokaciji, vsaj dv" diii pred 
predvideneiii ogledoin.  

21) Izbrani poiitidiтΡik je do/Žan izvi šit i odvoz in odkzlp materiala v skladu z Železniškimi predpisi in 
oko (jevai stveno zakonodajo, ter na svoj račіm.  

22) Javilo odpiranje poiii'db bo  04.05.2021  ob  12.00  uri iza iiaslovu Slovenske zelezilice, d.o.o., 
Kolodvorska ul.  11,  Sektor za iiabavo (sejiia soba  606),  v Ljubljani.  

23) Upravljavec ali oseba, ki jo predstojnik гrprпv javca, za to pooblasti, lahko postopek ustavi do 
sklenitve pravnega posla, pri Jemen se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov 
zaprevzem razpisne dokumentac je in morebitne vplačane  vai  ščine.  

24) Pri javnein zbiraijtr ponudb kot ponudniki ne  silicio  sodelovati cenilec in Jlaiii konus je ter z 
i jiini povezane osebe. 
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25)  Ncjіigodmiejši poiiudnik bo mT"oral pred sklenitvijo pogoclbe podati pismio izjavo, da  iii  
povezana oseba po  7.  odstavku  51.  čleііа  Zakomia o st variiein premnoženlu države  iii  
samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.  11/2018;  ZSPDSLS-1), ki določп, cla 
se za povezano osebo štejejo: 

• fizična oseba, kije s članom koinis je ali cenilcem" v krviiein sorodstvu v rcivmii Vrsti do 
kciterega koli kolena, "stranski vrsti pa clo tretjega kolena, ali kije s člaііon" komisije 
ali cenilcemmi v zakonu, zunajzcrkomiski skiipnosti, sklenjeni ali nesklenjemii partnerski 
zvezi ali" svaštvo do drugega koleiia,  mie  glede na to, ali je zakomiska zveza oziroma 
partmierska zveza prenehcil a cil i ne; 

• fmzična oseba, kije s čhnoі" koiiiisije ali cemiilcein v odnosu skrbništva ali posvojenca 
oZiromС1 posvojitelja, 

• pravna oseba, v kapitalu katere ima člami komnisije ali cemiilec clelež večji od  50  odstotkov, 
• druge osebe, s katerimi je glede nci ziicimie okoliščine ali  mia  kakršnemr koli p'avneni 

temelju povezan Član komnisije ali cenilec, tako da zaradi te povezave obstaja dvom o 
njegovi miepristrcinskosti pri opravljanju funkcije člana komnis(e rili cenilca.  

26) Kupec bo "sprav jmvcu (SŽ — Iпfm'astruktrrгa,  (1.1.0.,  Kolodvorska ulica  11, 1000  Ljubljana) v 
petih  (5)  delovnih dneh od l podpisa pogodbe izročil nepreklicno bančmio garaіc jo, Z/novčljrvo  
mia  prhi poziv, z veljavnostjo tri  (3)  mesece od obojestranskega poclpisa pogodbe, ali pa v istemii 
roku nakazal demiarni clepozit nd TRR uprav javen, a sklop  1  v višini  2. 076,80  EUR  brez DDV-
ja,  za sklop  2  v višini  22.000, 00  EUR  brez  DD  V  ja  iii  zli sklop  3  v višini  528,00  EUR  brez  DD  V-
ja.  Vprimenu, da bo kupec zamnі  jal s plačilon" svojih obveznosti za več  kot  30  dni, si ilprcN javec 
pnicb'iiŽi je  p civico  i і1o"Čenjа  bcimi ne gciгY"nc je. V pnimnerim zavano"Cinjci plcičil z cleiicirnini 
depozitom se le-tci vгaČidna V kupmiino.  

27) Ostala dokazila, ki inorajo biti priložena k poiiudbi: 
➢ Ponudnik utora v poІІudbi priloženo potrdilo, da ima dovoljeije za zbiraiije, posi'e(lovanje, 

trgovaiije ali obdelavo odpadkov po predpisii, Iti v državi poiiudiiikli ureja raviianje z 
odpadki. V kolikor je poiiildiiik trgovec ali posrediiilr z odpadki iiiora v poiiirdbi navesti 
podatke o izvajalcu obdelave (ilataпČilо  line, naslov, dаvČilо  iii  inatiL'iio Številko), 
lurtereinu bo prodal odpadke  iii  Iri bo v celoti zagotovil obdelavo odpadkov ter zmij izpoliiil  
iii  elekti'oiisko pidf)isal evilleiiČiii list, Če litri izvajalec sedež h Republiki Sloveniji, (izpoliiil  
iii  elektroilslro posredoval evidenčne liste v iiifonüzic jslri sisteiii  1S  —ODPADKI) ali, če  
lilla  izhljalec sedež v drugi državi EU ali tretji državi, v sldadu z Uredbo 1013/2016/ES 
predložil kopije listin (transportni dokicineiit za prebode/pošiljke odpadkih preko iiieja) za 
odpadke, ki so predinet prodaje. Trgovec ali posrednik z odpadki iiiora v ponudbi predložiti 
tudi izpolnjeno, podpisano  iii  žigosano izjavo izvajalca obdelave odpadkov (izjava je 
priloga tega navoсlilli) ter potrdilo, Id dokazuje, tla  lilla  izvajalec obdelave odpadkov 
dovoljenje Za obdelavo odpadkov s klasifikacijsko štei'illro zadeviiega predineta prodaje. 
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➢ Poili'ditik ií101(l v poitrl(lbi pi'ilozlti potrdilo, ki dokazuje, ('a je poituditik ali njegov 
podiz"ajalec registrir(lil za prevoz odpadkov: V kolikor iiiu, prevoznik odp(idkov sedež v 
RS, je potrebno predložiti potrdilo o vpisi' V evir'eitco prevoznikov odpadkov v Republiki 
Sloveniji, v priiluerii, ('a je prevoznik, V skiadu z Uredbo 1013/2016/ES, registriran zп  
prevoz odpadkov v dingi državi članici EU ali tretji drzvavi,  je potrebno predložiti kopijo 
listine, ki to dokazuje. 

➢ potrdilo o  1  j)l(lčaili V(li'šČini zrl sklop  1  V višini  2.076.80  EUR  brez DDV-ia, za sklop  2  v 
višпΡu i  22. 000, 00  EUR  brez  DD  V-ia  iii  za sklop  3  v višül i  528,00  EUR  brez  DD  V ia; 

➢ izj(Iva o tem, da bo kupec vpetih  (5)  (lellvililu  ('luci!  od podpisa pogodbe, prodajalcu (SŽ—
Luf 'astrllktura  (1.0.0.)  izročil ilepreklicilo bančno gar(ulcijo z veljavnostjo tri  (3)  inesece od 
obojestnaiiskega podpis(! pogodbe, IIilOVČljivо  iia prvi poziv ali p(l nakazal ('eilai'fui (Ie1)Ozit  
11(1  TRR Upravljavca, za sklop  1  v višini  20.768,00  EUR  brez DDVia, za sklop  2  v viŠiiti  
220.000,00  EUR  brez DDV-ia  iii  za sklop  3  V višini  5.280,00  EUR  brez DDV-ja  (v prilogi 
vzorec izj(lve).  

28)  Dodatiie (рodrobnejše) i! forniac je o predmetu prodaje zaradi oblikovanja poiiiidbe se lahko 
pridob jo po elekti'oiuski pošti: jelka. kosirlac a~slo гelezпice. si  (SŽ,d o. o., Sektor za nabavo, ga. 
Jelka Kosiiiаč). 

Priloga: 
izjava izvcijalca obdelave odpadkov 
izjava za iiepreklicilo bai1Čl10 gai'ai?c jo ali deiiarni depozit 

V  Ljгrb jaiгi, 07. 04.2021  

Matjaž Kranjc 
direktor  

1  
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