Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO
NA JAVNI RAZPIS

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe zbiranja določenih
vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja
ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občin Ormož, Središče
ob Dravi in Sveti Tomaž.

Datum: 21.12.2016
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OBR-I/3
Prijavitelj: ________________________
Naročniki : ___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
PRIJAVA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. ______ z dne_____________ se
prijavljamo na vaš javni razpis ________________________________________________________________________ in
prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave.
Podatki o prijavitelju
Firma oziroma ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka telefaksa
Elektronska pošta za obveščanje prijavitelja
Kontaktna oseba prijavitelja za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
V primeru skupne prijave izpolni OBR-I/3, OBR-I/4 in OBR-I/5 vsak sodelujoči v skupni
prijavi.
Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/4

Prijavitelj: ________________________
Naročniki:__________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

IZJAVA, DA NE OBSTAJAJO IZKLJUČITVENI RAZLOGI
IZJAVLJAMO,
1. da ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v v prvem, drugem in četrtem odstavku 75.
členu ZJN-3.
2. da ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:
a) kršitev obveznosti glede izpolnjevanja veljavnih obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava.
b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
c) če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana
njegova integriteta;
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ,
pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z
drugimi, blažjimi ukrepi;
e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti
z drugimi, blažjimi ukrepi;
f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
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koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij,
zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v
skladu z 79. členom ZJN-3;
h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale
na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

Datum: ____________________

Žig in podpis prijavitelja:
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OBR-I/4A
Prijavitelj: ________________________
Naročniki: _________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE- USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE
POKLICNIH DEJAVNOSTI
1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register,
Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:___________________________
_________________________________________________________________________________________
Za opravljanje koncesionirane dejavnosti, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register.
B. Za opravljanje dejavnosti smo na podlagi Zakona
_______________________________________________________________pridobili ustrezno dovoljenje, številka
_______________________ izdano pri _____ dne ________________.
(vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje
dejavnosti- na primer OVD)
Priloge:
-

fotokopija ustreznega dovoljenja - OVD,

Datum: ____________________

Žig in podpis prijavitelja:

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za :
_____________________________________________________________________________________________________objavljen
v Uradnem listu RS št. ___________z dne____________.
Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

V primeru skupne prijave obrazec izpolni vsak sodelujoči v skupni prijavi OVD pa
predloži tisti prijavitelj, ki z njim razpolaga.
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OBR-I/5
Prijavitelj: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: _______________________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________________________, za
namene

javnega

razpisa

__________________________________________________________________________,

objavljenega v Uradnem listu RS št. __________ z dne _______________, pod številko objave
____________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so:
člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in osebe ki imajo pooblastila za zastopanje
ali odločanje ali nadzor.
a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva _______________________
stalno bivališče _______________________________________________________
b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva _______________________
stalno bivališče _______________________________________________________
c) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
d) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
e) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
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EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
f) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
g) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
h) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za :
_____________________________________________________________________________________________________objavljen
v Uradnem listu RS št. ___________z dne____________.
Datum:__________________

Žig

Podpis prijavitelja:

V primeru skupne prijave obrazec izpolni vsak sodelujoči v skupni prijavi.
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OBR-I/6
Prijavitelj: ________________________
Naročnik: ________________________
Kot prijavitelj, dajemo naslednjo

IZJAVO O USTREZNIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo koncesionirane
dejavnosti in prilagamo seznam tehničnih sredstev (OBR-I/6A).
Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim številom, izobrazbo in delovnimi izkušnjami kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvajanju del in prilagamo seznam kadrov (OBR-I/6B).
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za :
____________________________________________________________________________________________________,
ki je bil objavljen v _____________________________________________________________________________

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/6A

SEZNAM TEHNIČNIH SREDSTEV
1. Vozila za zbiranje in prevoz odpadkov
1.1. Vozila za zbiranje in prevoz nenevarnih odpadkov (smetarska vozila)
Znamka vozila

Tip vozila

Registracija

Največja
dovoljena masa

Prijavitelj mora razpolagati z najmanj dvemi vozili iz te točke.
1.2. Vozila za zbiranje in prevoz nenevarnih odpadkov (kesonska vozila)
Znamka vozila

Tip vozila

Registracija

Volumen
kesona

Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim vozilom iz te točke.
1.4. Vozila za zbiranje in prevoz biološko razgradljivih odpadkov
Znamka vozila

Tip vozila

Registracija

Največja
dovoljena masa

Ponudnik mora razpolagati z najmanj enim vozilom iz te točke.
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OBR-I/6B

SEZNAM KADROV
1. Skupno število zaposlenih na dan 31. 12. 2016
Stopnja šolske izobrazbe

Število
zaposlenih

Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Šola za kvalificirane delavce
Četrta stopnja
Peta stopnja
Višja šola ali prva stopnja fakultete
Visoka šola ali fakulteta
Magisterij
Skupno število zaposlenih na dan 30.6.2016

2. Operativni izvajalci za področje ravnanja z odpadki (delovodje, vozniki, spremljevalci…)
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj pet oseb.
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3. Finančno-računovodska služba
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj dve osebi.
4. Kadrovska-pravna služba in stiki z javnostjo
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj eno osebo.

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/7
Prijavitelj: ________________________
Naročnik: ________________________
Kot prijavitelj, dajemo naslednjo
IZJAVO O REFERENCAH
SEZNAM SKLENJENIH POGODB O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE
Zap.
št.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leta
realizacije

1.
2.
3.

Prijavitelj priloži najmanj eno potrdilo (OBR-I/7A), da je tri leta izvajal javno služba

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/7A

REFERENČNO POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)____________________________________________________________
(naslov ___________________________________________________________
kot naročnik, potrjujemo, da izvajalec
(naziv)____________________________________________________________
(naslov)___________________________________________________________
za nas izvajal javno službo (ustrezno obkrožite):
a) zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
b) obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov,
c) odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Izvajalec je navedeno javno službo izvajal od _____________ do _____________.
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je javni službi izvajal v skladu s pogodbenimi določili oziroma občinskim
odlokom.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:

Žig

Podpis izdajatelja potrdila:
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OBR-I/8
PRILOGA
Ocena stroškov izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb ravnanja z
odpadki v občini.
Število

Storitev

odvozov
na leto

Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov od vrat do vrat

13

večstanovanjske zgradbe

26

Zbiranje mešane embalaže od vrat do vrat

13

večstanovanjske zgradbe

26

Stroški na leto
brez DDV in
drugih dajatev
v€

Zbiranje papirja in papirne embalaže na ekoloških otokih
v krajevnih središ čih in strnjenih naseljih

26

ostalo območje

13

Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov od vrat do vrat

36

Zbiranje steklene embalaže na ekoloških otokih
v krajevnih središ čih in strnjenih naseljih

26

ostalo območje

13

Zbiranje kosovnih odpadkov akcija

1

Zbiranje nevarnih frakcij s premično zbiralnico

1

Obratovalni stroški delovanja zbirnega centra v Ormožu
(center deluje med tednom od ponedeljka do petka med 7
in 16 uro, ter vsako soboto v mesecu med 7 in 12. uro.
Skupni stroški zbiranja določenih vrst komunalnih
odpadkov
Predvidena
Storitev

količina v
kilogramih

Stroški na leto brez
DDV in drugih
dajatev v €

Stroški obdelave določenih vrst komunalnih
odpadkov
Stroški odlaganje ostankov predelave ali
odstranjevanja komunalnih odpadkov
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SKUPAJ za vse tri javne službe

Posode so last občin in jih mora izvajalec zamenjevati letno najmanj 5 %. Poleg tega bo moral
izvajalec zagotoviti posode za biološke odpadke, če bodo uporabniki to želeli. Odvoz bioloških
odpadkov je sedaj zagotovljen na območju mesta Ormož in od več stanovanjskih stavb.
Cena za izvajanje posamezne javne službe preračunana na kg v EUR brez DDV v skladu z 22. in
23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).
1. Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov .......................EUR na kg.
2. Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov.......................EUR na kg obdelanih odpadkov.
3. Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov...................EUR na kg
odloženih odpadkov.
Skupna cena preračunana na 120 l posodo.............................EUR brez DDV in drugih dajatev.
Pri tem se upoštevajo količine zbranih odpadkov v skladu z 12. odstavkom 23. člena Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).
Odstotek zbranih odpadkov, ki jih bo prijavitelj obdelal.........................%.
Odstotek zbranih odpadkov, ki jih bo prijavitelj odložil........................%.
Vpišite odstotek, ki ga bo prijavitelj obdelal in odložil v letu po sklenitvi koncesijske pogodbe.
Navedite, kje boste obdelovali odpadke............................................................................
Kje boste odlagali odpadke.?....................................................................................................

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja
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