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SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega 
materiala in storitev 

 
 
Številka povabila: 431-E-EN-002-2019-JKu 
Datum: 22.05.2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Prevzem in odvoz elektronskih naprav 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 23.05.2019 do 12:00 ure.  
 
Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 

 Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
 Popuste in rabate; 
 Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
 Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, 

delo). 
 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
Univerzitetni klinični center Maribor 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev  
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »Ponudba za: Prevzem in odvoz elektronskih naprav (431-E-EN-
002-2019-JKu)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
jerneja.kusenic@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
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Specifikacija za pripravo javnega naročila: Storitev 
PREVZEM IN ODVOZ ELEKTRONSKIH NAPRAV 

 
Predmet javnega naročila:  

- Prevzem elektronskih naprav v UKC Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor. 
Predmet razpisne dokumentacije zajema zbiranje, prevoz in predelavo oz. odstranitev vrste odpadka. 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 

ZŠ Opis blaga/storitve EM Količina 
1. Prevzem in odvoz elektronskih naprav m3 12 

Količine navedene v specifikaciji zahtev naročnika so okvirne in za enkraten odvoz. 
 
Prevzemnik bo prevzemal blago na mestu, ki ga določi naročnik, v ponedeljek, 27.05.2019 oz. v torek 
28.05.2019. Prevzem se bo izvajal med 8. in 15. uro.  
 
Naročnik je odgovoren za pripravo in vzdrževanje primernega skladiščnega prostora.  
 
 
Druge zahteve izvajalca: 

- Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. 
- Ponudnik mora biti vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, ki jo vodi Ministrstvo za okolje in 

prostor, Agencija RS za okolje (ARSO) v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Dokazilo: 
Potrdilo Ministrstva za okolje in prostor – ARSO. 


