
Predmet javnega naročila: Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 2021 
 
Ponudnik___________________________________________________________________________ 
 

Naslov ponudnika:       

 

NOVELIRANO 1. 2. 2021 

OBR-2 

PONUDBA št. ______________ 
 
Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _____________, 
pod številko objave _____________/2021 za »Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje za leto 
2021« se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili 
za izdelavo ponudbe 
 

□ Samostojno                          □  Skupno ponudbo                                        □    Ponudbo s podizvajalci 
 
(Ustrezno obkrožite!) 
 
Skupna ponudbena vrednost (prepis seštevka iz podrobnejše specifikacije ponudbe) 
 

Storitev/blago  Ponudbena vrednost za 1 leto (v EUR brez DDV) 

SKUPAJ 

 

Izvajanje monitoringa na območju RCERO Celje 

za leto 2021 

 

 

 

Skupaj ponudbena vrednost za obdobje enega (1) leta (v EUR brez DDV)  

Davek na dodano vrednost ( _______ %)  

Skupaj ponudbena vrednost (v EUR z DDV)   

 
Ponudbena vrednost vključuje vse popuste, rabate, stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega 
naročila. Cene na enoto so fiksne za ves čas trajanja okvirnega sporazuma.  
 
VELJAVNOST PONUDBE: Ponudba velja 90 dni od roka za oddajo ponudb.  
 
PLAČILNI POGOJI: 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa, potrjenega s strani naročnika. 
 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se 

količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s 

strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi 
računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV, ki jih ponudi ponudnik in količin 
naročnika, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije, 

- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 

Datum: Žig: Podpis: 

   



 
PODROBNA SPECIFIKACIJA PONUDBE: 
 

 
OBSEG MERITEV   

POGOSTOST  
(količina = 
enota mere 
(EM)) 

(A) 

CENA NA EM 
(v EUR brez DDV) 

 
 

(B) 

SKUPNA CENA 
(v EUR brez DDV) 

 
 

(A x B)  
(1) PRIDOBITEV IN OBDELAVA METEOROLOŠKIH 
PODATKOV 

1-krat letno   

(2) MERITVE EMISIJ SNOVI V VODO 

(2.1) Odpadne vode iz 
odlagalnih polj 

merilno mesto V1 4-krat letno    

merilno mesto V3 4-krat letno   

(2.2) Odpadna 
industrijska voda iz 
avtopralnice 

merilno mesto V4 2-krat letno   

merilno mesto V5 2-krat letno   

(2.3) Padavinske 
odpadne vode  
(odlagalno polje Bukovžlak) 

 
merilno mesto V2 

 
1-krat letno 

  

(2.4) Padavinske 
odpadne vode  
(oljni lovilci) 

merilno mesto V7 3-krat letno   

merilno mesto V8 1-krat letno   

merilno mesto V10 2-krat letno   

(2.5) Podzemne vode 6 merilnih mest 2-krat letno   

(2.6) Površinske vode  
(2 merilni mesti za A, B, C, 
C1, D, E in F)  

Parametri A 12-krat letno   

Parametri B 4-krat letno   

Parametri C 12-krat letno   

Parametri C1 4-krat letno   

Parametri D 4-krat letno   

Parametri E 4-krat letno   

Parametri F 1-krat letno    

(2.7) Izdelava letnih poročil o obratovalnem 
monitoringu in poročila za poročanje v evropski 
register onesnaževal 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-krat letno   



(3) IZVAJANJE MONITORINGA KAKOVOSTI ODPADKOV 

VIR ODPADKA 
 

ODPADEK 
 

POGOSTOST 
 

(A) 

CENA NA EM 
(v EUR brez DDV) 

(B) 

SKUPNA CENA 
(v EUR brez DDV) 

(A x B) 

(3.1) Kontrolna ocena 
odpadkov 

po naročilu 6-krat letno    

(3.2) Ocena odpadka: po obdelavi 
kosovnih odpadkov 
(klas. št. 19 12 12) 

1-krat letno    

(3.3) Ocena odpadka: 
 

gradbeni odpadki  
(klas. št. 17 09 04) 

1-krat letno    

nekomunalne 
odpadke po 
obdelavi 
v MBO  
(klas. št. 19 12 12) 

1-krat letno    

(3.4) Ocena nevarnih 
lastnosti odpadka RDF 
 

po  mehansko 
biološki obdelavi 
mešanih 
komunalnih 
odpadkov RDF  
(klas. št. 19 12 12) 

1-krat letno    

po  mehansko 
biološki obdelavi 
nekomunalnih 
odpadkov – RDF  
(klas. št. 19 12 12) 

1-krat letno    

(3.5) Ocena odpadka po mehansko 
biološki obdelavi 
(klas. št. 20 03 01) 

12-krat letno    

(3.5) Tehnološka analiza 
MKO 

obdelava MKO - 
mešani komunalni 
odpadek 

12-krat letno    

(3.6) Analiza komposta kompost 3-krat letno    

(3.6) Tehnološka analiza 
komposta 

obdelava bioraz. 
odpadkov -
kompost 

3-krat letno    

(4) SORTIRNE ANALIZE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV 

(4) Sortirne analize 
mešanih komunalnih 
odpadkov 

Ocena MKO po 
sortirnih analizah 

21-krat letno   

Vse cene so izražene v evrih in na dve decimalni mesti natančno. Ponudbena vrednost mora vsebovati vse stroške, 
popuste, kilometrino oz. prevozne stroške. V vrednosti so zajete vse dajatve. Cene na enoto so fiksne za obdobje 
enega (1) leta. Cena na posamezno postavko ne sme biti nič. Ponudba je sestavljena v skladu z zahtevami 
naročnika v projektni nalogi in navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe.  
 

Datum: Žig: Podpis: 

   



 


