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OBR4 - PONUDBENI PREDRAČUN 

Naziv ponudnika: ................................................................................................................................  

Naslov ponudnika: ...............................................................................................................................  

Za: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana 

Predmet javnega razpisa: Odvoz zdravstvenih, infektivnih in bioloških odpadkov 

V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. __________ za izvedbo tega 
JN po končni ponudbeni vrednosti: 

Sklop 1 Odvoz zdravstvenih odpadkov 

št. Vrsta odpadka Ocenjena 
letna količina 

Enota 
mere 
(EM) 

Cena na EM 
(kg) v EUR 
brez DDV 

Vrednost (cena x 
količina) v EUR brez 
DDV 

1 18 01 04 – Odpadki, pri 
katerih se zaradi 
preprečevanja okužbe ne 
zahteva posebno ravnanje 

35.700  kg   

VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV EUR 
DDV EUR 

VREDNOST SKUPAJ Z DDV EUR 

Sklop 2 Odvoz infektivnih odpadkov 

št. Vrsta odpadka Ocenjena 
letna količina 

Enota 
mere 
(EM) 

Cena na EM 
(kg) v EUR 
brez DDV 

Vrednost (cena x 
količina) v EUR brez 
DDV 

2 18 01 03* – Odpadki, ki z 
vidika preventive pred 
infekcijo zahtevajo 
posebno ravnanje pri 
zbiranju in odstranjevanju 

17.000 kg   

VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV EUR 
DDV EUR 

VREDNOST SKUPAJ Z DDV EUR 

 

Sklop 3 Odvoz bioloških odpadkov 

št. Vrsta odpadka Ocenjena 
letna količina 

Enota 
mere 

Cena na EM 
(kg) v EUR 

Vrednost (cena x 
količina) v EUR brez 



461-2/2018-7/4 Odvoz zdravstvenih, infektivnih in bioloških odpadkov 

 

(EM) brez DDV DDV 
3 200108 Biološki kuhinjski 

odpadki  

200125 Jedilno olje in 
masti 

760 SOD**   

VREDNOST SKUPAJ BREZ DDV EUR 
DDV EUR 

VREDNOST SKUPAJ Z DDV EUR 

**Odvoz se izvede v sodu 50 L, katerega zagotovi dobavitelj. 

Cena storitve za vse tri sklope vključuje vse stroške, ki so potrebni za izvedbo storitve in sicer: stroške 
prevzema odpadkov na prevzemnem mestu, stroške prevoza odpadkov, stroške obdelave in 
odstranjevanja odpadkov z vsemi odvisnimi stroški (voda, elektrika), stroški zabojnikov in druge 
manipulativne stroške. 

V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport, 
itd.) in DDV ter upoštevani vsi popusti.  

Strinjamo se, da ta ponudba velja do 31. 1. 2019 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme 
kadarkoli pred tem datumom.  

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost 
dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi 
informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje. 

Če bo ta ponudba sprejeta, bomo priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, začeli dela in dobave opreme takoj, po datumu začetka veljavnosti pogodbe in jih dokončali 
v roku za dokončanje v skladu z zgoraj navedenimi dokumenti.  

Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.  

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe:  

.......................................................................................... 

Žig:        Kraj in datum: ....................................... 

 

 


