
Odgovori na  vprašanja ponudnikov v postopku: 

 

Vprašanje: Ali lahko en ponudnik nastopa v večih ponudbah hkrati (npr. kot vodilni ponudnik v eni 
ponudbi in kot so-ponudnik v drugi ponudbi)? 

 

Odgovor: Ne, saj se bi s tem izkrivljala konkurenca.  

 

 

Vprašanje:  Količine zbranih komunalnih odpadkov v vseh občinah za leto 2014 (prosili bi tudi 

za leto 2015, če s podatki že razpolagate?) – prosili bi, da nam jih posredujete ali pa navedete 

vir, kje jih lahko pridobimo? Po možnosti naj bodo navedene količine vseh sedmih razpisanih 

frakcij komunalnih odpadkov in za zbirni center. 

Odgovor: 

V skladu z uredbo o odpadkih se uporabijo količine iz evidenčnih listov in so objavljene na 

Statističnem uradu iz nam znanih podatkov pa odgovor dopolnjujemo še z navedbo količin. 

Količine komunalnih odpadkov, brez biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega 

vrtnega odreza    znaša 3.755.590 kg, od tega cca  

Ločene frakcije določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov znaša 351.660 kg, 

Ločeno zbrana odpadna embalaža znaša cca 1.270.980 kg, 

Biološko razgradljivi odpadki in zeleni vrtni odpad znaša  698.910 kg, 

Čistih mešanih komunalnih odpadkov 1.434.040 kg. 

Količina obdelani komunalni odpadki in odlaganje preostanka predelave ali druga odstranitev  

znaša cca  1.785.700 kg.  

Vir podatkov: Elaborat za leto 2014, za leto 2015 še ne razpolagamo s podatki. 

Vprašanje:  OBR-I/8A – izgradnja zbirnega centra; po Uredbi o metodologiji za oblikovanje 

cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Priloga 1 so 

določene amortizacijske stopnje opredmetenih osnovnih sredstev, med katere spada tudi 

zbirni center. Tako sta za zbirni center določeni dve amortizacijski stopnji, in sicer je glede na 

življenjsko dobo za gradbeni del predpisana 40 let. Vprašanje, kako naj to določilo 

upoštevamo pri kalkulaciji stroškov, glede na trajanje koncesijskega razmerja 15 let? 

Odgovor:  

 Upoštevajte pospešeno amortizacijsko stopnjo- vračilo vloženih sredstev v 15. letih, pri 

čemer tako določilo  ne prejudicira odločitve o načinu vkalkuliranje amortizacije pri kasnejši 

končni ponudbi v postopku, saj bo naročnik v nadaljnjih postopkih s ponudniki najprej 

izvedel konkurenčnem dialogu ter kasneje natančno predvidel upoštevanje amortizacije za 

zbirni center. Za lažje izvajanje nadaljnjega konkurenčnega dialoga lahko ponudniki podate 

tudi variantno ponudbo z upoštevanjem 40 letnega obdobja amortiziranja gradbenih del. 

 

Vprašanje:  OBR-I/8 izvedbeni program; vprašanje, ali se izdela skupen program za vseh šest 

občin, ali za vsako posebej? 

Odgovor:Izvedbeni program se izdela za vseh šest občin skupen. 

 

Vprašanje:  OBR-I/8A cena storitve preračunana na kg in na posodo; vprašanje, kako 

preračunamo ceno na 120 l posodo? Prosimo za formulo izračuna. 

Odgovor: Ceno izračunate v skladu z Uredbo o metodologiji za izračun cen storitev vastva 

okolja na KG in to preračunate na volumen 120 l posode 

 

Vprašanje:  OBR-I/7A referenčno potrdilo; potrdil bi ga naj podpisani izdajatelj potrdila, 

vendar je na obrazcu spodaj desno navedeno »Podpis prijavitelja«. Kako naj postopa izdajatelj 

potrdila? 



Odgovor: Gre za pomoto, potrdilo podpiše izdajatelj, ki potrdi referenco. 

 

Vprašanje: OBR –I/8 in OBR-I/8A; število odvozov mešanih komunalnih odpadkov je v obeh 

tabelah opredeljeno s 13 krat. Glede na prakso v drugih lokalnih skupnostih vprašujemo, ali 

bo izpred večstanovanjskih in drugih podobnih javnih (šole, vrtci, domovi starejših, ipd.) 

objektov zahtevan letno večkratni odvoz (npr. 26x, 52x). Če je odgovor pritrdilen, prosimo, 

da nam po občinah, za katere je razpisana zadevna koncesionirana dejavnost posredujete 

dodaten seznam teh objektov z naslovi in predvidenim številom odvozov na letni ravni.  

  

Odgovor: Frekvenca odvoza je za vse uporabnike enaka, 6-7% celotne količine se odvaža s 

pogostejšo frekvenco skladno z dogovorom med izvajalcem in upravljalci večstanovanjskih 

objektov na tem območju, sicer pa bo s ponudniki izveden konkurenčni dialog, kjer bo možno 

obravnavati ta vprašanja. 

 

Vprašanje: OBR-I/7A; v obrazcu OBR-I/7 je na koncu seznama navedeno, da prijavitelj 

priloži najmanj tri potrdila (OBR-I/7A), da je tri leta izvajal javno službo. V sredini OBR-

I/7A bi naj izdajatelj potrdila navedel, da bo zadevne javne službe izvajal še do 

____________. Vprašanje, kako napisati v primeru, če se še ne ve, do kdaj…oz. ali zadošča v 

takih primerih navedba »do nadaljnjega«? 

 

Odgovor: Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas, se napiše namesto zaključka trajanja 

pogodbe  "za nedoločen čas”, čeprav primera, da bi bila koncesija sklenjena za nedoločen čas 

ne poznamo. 

 

 


