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PREMOGOVNIK VELENJE d.o.o. 

Partizanska cesta 78 

3320 Velenje 

  

 

       
Datum: 15.5.2020 
             
Številka: 3/2020 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PRODAJO ODPADNEGA ŽELEZA 

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 odpadni material), 

ki nastajajo kot produkt različnih proizvodnih procesov v družbah Premogovnik Velenje in HTZ Velenje IP. 

Postopek prodaje se organizira in izvede v obliki javne dražbe z zbiranjem ponudb.  

Obvestilo o prodaji se bo objavilo na portalu Premogovnika Velenje in v Uradnem listu RS.  

Od ponudnikov pričakujemo ponudbo za trenutno razpoložljive količine, ki se bodo predajale sukcesivno, 

v dogovorjenih rokih. Za izvedbo odkupa bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najboljšo ceno za celoten sklop.  

 
PREDVIDENE PRODAJNE KOLIČINE IN IZKLICNE CENE ODPADNEGA MATERIALA 

Poz.  
Klas. št. 
odpadka  

Skupina odpadnega materiala 
Ocenjena kol. 

(t) 

1 19 12 02  
Jamsko ločno podporje 
 

500 

2 19 12 02  
Drobno železo, objemke 
 

200 

3 19 12 02  
Odrezki 
 

40 

4 19 12 02  
Razno (prevzeto+oprema) 
 

450 

5 19 12 02  
Mešano železo, tirnice, armaturne palice 
 

70 

6 19 12 03 
Odpadni jamski kabli 
 

15 

7 12 01 01 
Opilki in ostružki 
 

5 

  Skupaj 1.280 

 

OPOMBA: Dovoljeno odstopanje med ocenjeno količino in dejansko prodano količino 

odpadnega materiala je  5 % od ocenjene količine.  
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Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi 

najvišje ponudbene cene za vsako skupino odpadnega materiala v EUR z DDV. 

Ponudnik mora podati vrednosti za vse pozicije. 

Naročnik si pridržuje pravico, da proda le določeno skupino odpadnega materiala. Odločitev o tem bo 

naročnik sprejel po pregledu prejetih ponudb.  

Postopek bo izveden s pogajanji v dveh krogih. V primeru, da bodo ponudniki v drugem krogu posredovali 

enake ali zelo podobne ponudbe, bo naročnik pred izborom ponudnika izvedel dodatna pogajanja. 

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. 

 

3 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

 

Rok za oddajo ponudbe je torek 26.05.2020 do 10. ure  na naslov naročnika (Premogovnik Velenje, 

d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje), s pripombo ne odpiraj-ponudba,  oz. dostava ponudbe 

osebno v zaprti kuverti na pogajanjih, torek 26.5.2020 ob 10. uri  v pisarni 334A. Pogajanja se 

izvedejo isti dan.  

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 30 dni od sklenitve pogodbe oziroma izstavitve računa 
 veljavnost ponudbe  

 

Dodatne informacije dobijo zainteresirani ponudniki na naslovu: marko.meza@rlv.si ali tel.: +386 3 899 

6442. 

Srečno ! 
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