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PREDRAČUN  
 

Javno naročilo 

Naročnik 
NIJZ  
Trubarjeva cesta 2 
1000 LJUBLJANA 

Oznaka 29K210417 

Ime posla Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda ter nabava 
embalaže za odpadke iz zdravstva 

 
 
Ponudnik (zbiralec odpadkov in/ali dobavitelj embalaže): 

 
  

___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
a.) ponuja storitev prevzema odpadka:  
 
 

Sklop št.:  
 1 

Klasifikacijska številka odpadka 15 01 02 Plastična embalaža 
Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

hladilni vložki, transportna ovojnina zlepljena  
iz kartona in izolacijskega materiala- 
stiropora ali propena, transparentna streč 
folija, barvna folija, folija z blazinicami zraka, 
kozarci za napitke, embalaža od mlečnih 
izdelkov, vedra, plastenke, embalaža od 
čistil, embalaža za osebno higieno, plastični 
kanistri, stiropor. 

Urnik prevzema odpadka 15-krat/ leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 
 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
6.000 kg      
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Sklop št.:  

 2 
Klasifikacijska številka odpadka 15 01 10* Embalaža, ki vsebuje ostanke 

nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

onesnažena embalaža (nevarne snovi) 

Urnik prevzema odpadka 2-krat/ leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 
 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
6.000 kg      

 
 
 

Sklop št.:  
3 

Klasifikacijska številka odpadka 18 01 01 Ostri predmeti (razen 18 01 03) 
 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

Odpadki iz porodništva, diagnostike, 
zdravljenja ali preprečevanje bolezni pri 
ljudeh 

Urnik prevzema odpadka 6-krat/leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
300 kg      
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Sklop št.:  

4 
Klasifikacijska številka odpadka 18 01 03* Odpadki, ki z vidika preprečevanja 

okužbe zahtevajo posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

Odpadki iz porodništva, diagnostike, 
zdravljenja ali preprečevanje bolezni pri 
ljudeh  

Urnik prevzema odpadka 6- krat/leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
22.500 kg      
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Sklop št.:  

5 
Klasifikacijska številka odpadka 18 01 04 Odpadki, ki z vidika preprečevanja 

okužbe ne zahtevajo posebnega ravnanja pri 
zbiranju in odstranjevanju (npr. obveze, 
mavčni povoji, oblačila za enkratno uporabo, 
plenice) 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

Odpadki iz porodništva, diagnostike, 
zdravljenja ali preprečevanje bolezni pri 
ljudeh  

Urnik prevzema odpadka 1- krat/14 dni 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
20.000 kg      

 
 

Sklop št.:  
6 

Klasifikacijska številka odpadka 18 01 09 Zdravila, ki niso navedena v 
18 01 08 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

Odpadki iz porodništva, diagnostike, 
zdravljenja ali preprečevanje bolezni pri 
ljudeh  

Urnik prevzema odpadka 6- krat/leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
5.000 kg      
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Sklop št.:  
7 

Klasifikacijska številka odpadka 20 01 35* Zavržena električna in 
elektronska oprema, ki vsebuje nevarne 
snovi in ni navedena v 20 01 21 in 20 01 
23  

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

računalniki, računalniški monitorji, tiskalniki, 
kopirni stroji, faksi, telefoni, hladilniki, 
zamrzovalniki 

Urnik prevzema odpadka 1-krat/leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
4.000 kg      

 
Sklop št.:  

8 
Klasifikacijska številka odpadka 20 01 36 Zavržena električna in 

elektronska oprema, ki ni navedena v 20 
01 21, 20 01 23 in 20 01 35 
 

Vrsta odpadka, ki nastane v javnem 
zdravstvenem zavodu 

električna in elektronska oprema, ki ne 
vsebuje nevarnih snovi kot so svinec, 
kadmij, živo srebro, CFC plini itd. 

Urnik prevzema odpadka 1-krat/leto 
Ime in naslov imetnika potrdila o vpisu v 
evidenco zbiralcev odpadkov  / izvajalcu javne 
službe 

 

Številka potrdila  

Potrdilo velja do:  
PREDRAČUN - CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 
odpadka 

(kg) 

Cena 
prevzema 
odpadka  v 

EUR 
brez DDV na 

kg 

DDV 
v % 

Cena prevzema 
odpadka v EUR 
z DDV na kg 

Vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 
prevzema 

odpadka za 
predvideno 

triletno količino v 
EUR  

z DDV 
 2.000 kg           
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Količine odpadkov navedene pri posameznih sklopih od 1 do 8 so zgolj okvirne količine, 
dejanske količine pa so odvisna od objektivno nepredvidljivih okoliščin.  
 
Prav tako so okvirne tudi vrednosti za število prevzemov odpadkov (urnik prevzema odpadka) 
v posameznih sklopih.  
 
Naročnik se ne zavezuje naročiti storitve za oddajo navedenih količin odpadkov v celoti, niti 
ponudniku plačati celotne ocenjene vrednosti storitve, temveč le vrednost dejansko opravljene 
storitve.  
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b.) ponuja nabavo embalaže 
 

Sklop št.: 
9 

Plastične posode – zbiralnik za ostre predmete (3 litre) 
(za odpadek 18 01 01) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

400      

 
 
 

Sklop št.: 
10 

Plastične posode za 1-kratno uporabo – neprodušno zapiranje  (2 litra)  
(za odpadek 18 01 03*) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

7.000       
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Sklop št.: 

11 

Plastične posode za 1-kratno uporabo – neprodušno zapiranje  (3 l) 
(za odpadek 18 01 03*) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

1.000       

 
 
 

Sklop št.: 
12 

Plastične posode za 1-kratno uporabo – neprodušno zapiranje  (10 litrov)  
(za odpadek 18 01 03*) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

2.000       

 
 
 
 
 

Sklop št.: 
13 

Plastične posode za 1-kratno uporabo – neprodušno zapiranje  (30 litrov)  
(za odpadek 18 01 03*) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

2.000       
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Sklop št.: 
14  

Plastične posode za 1-kratno uporabo – neprodušno zapiranje  (60 litrov) 
(za odpadek 18 01 03*) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

4.000      

 
 

Sklop št.: 
15 

Plastične vreče ali posode za zbiranje in prevoz (debelina 80 mikronov), 120 litrov 
(za odpadek 18 01 04) 
PREDRAČUN – CENA V EUR brez DDV  
Predvidena 

triletna 
količina 

embalaže  
(v kosih) 

Cena 
embalaže  v 

EUR 
brez DDV na 

kos 

DDV 
v % 

Cena embalaže 
v EUR 

z DDV na kos 

Vrednost embalaže 
za predvideno 

triletno količino v 
EUR brez DDV  

Skupaj 
vrednost 

embalaže za 
predvideno 

triletno količino 
v EUR  
z DDV 

3.000      
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Naročnik se ne zavezuje nabaviti navedene količine blaga (embalaže za odpadke) v 
sklopih od 9 do 15. 
 
Ocenjene količine so le okvirne, dejanske količine so odvisne od dejanskih potreb, ki jih zaradi 
objektivno nepredvidljivih okoliščin ni mogoče določiti vnaprej.  
 
Naročnik se ne zavezuje izvajalcu plačati celotne ocenjene vrednosti, temveč le vrednost 
dejansko opravljenih storitev. 
 
 
Razpisno dokumentacijo smo pregledali, smo z njo seznanjeni, jo razumemo in ugotavljamo, 
da ne vsebuje nobenih napak ali pomanjkljivosti, ki bi nam onemogočale predložitev popolne 
ponudbe. Sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter odgovarjamo in prevzemamo polno 
odgovornost za resničnost naše ponudbe. Vse cene so fiksne in nespremenljive do dokončanja 
vseh pogodbenih del. Ponudba velja vsaj do __________. 
 
Obrazec P-4: Predračun je priloga kasneje sklenjene pogodbe. 
 
             
V/na ___________, dne __________ 
 

     Ime in priimek 
 

 
Žig in podpis: 


