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Številka povabila: 431-E-EN-MR 01/2020 
Datum: 19.02.2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za odstranitev vrste odpadka s klasif. št. 18 01 08* – 
Citotoksična in citostatična zdravila. 
 
Predmet povpraševanja zajema zbiranje, prevzem, prevoz in predelavo oz. odstranjevanje 
citotoksičnih in citostatičnih odpadkov. 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
ZŠ Opis blaga/storitve EM Količina 
1. 18 01 08* – Citotoksična in citostatična zdravila kg 4.800 
 
Količine navedene v specifikaciji zahtev naročnika so okvirne in za obdobje enega leta. 
 
Odpadki se oddajo zbiralcu v posodah (plastični zabojnik iz trde plastike z možnostjo 
enkratnega hermetičnega zapiranja), ki so namenjeni skladiščenju odpadkov iz zdravstva in 
na katerih je vidna oznaka vrste odpadka in klasifikacijska številka odpadka ter povzročitelja 
odpadka. Posode zagotovi naročnik in niso predmet tega razpisa. 
 
Prevzem odpadka s strani zbiralca se vrši 1-krat tedensko (petek), z območja začasne 
zbiralnice odpadkov UKC. Predvidena količina odpadka ob odvozu znaša med 80 – 120 kg 
odpadka. Zbiralec mora prevzeti vse zabojnike z odpadki, ki so začasno skladiščeni v 
zbiralnici odpadkov UKC.  
 
Izbrani ponudnik bo moral ob izstavitvi računa priložiti tehtalne liste posameznega tehtanja. 
 
Zbiralec mora zagotoviti: 

- ustrezno čiščenje in razkuževanje sredstev in opreme za zbiranje in prevoz odpadkov 
iz zdravstva, 

- predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz zdravstva, 
- prevzem vseh zabojnikov z odpadki, ki so začasno skladiščeni v zbiralnici odpadkov 

UKC, 
- tehtanje odpadkov ob prevzemu, 
- kreiranje in potrditev elektronskega evidenčnega lista v sistemu IS-Odpadki, 
- posredovati naročniku kopijo veljavnega evidenčnega lista v pisni ali elektronski obliki 

o prevzemu odpadkov v 30 dneh. 
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Druge zahteve izvajalca: 
- Zbiralec mora biti registriran pri pristojnem sodišču ali drugemu organu. 
- Zbiralec mora biti registrirani zbiralec nevarnih odpadkov, 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. 

- Zbiralec mora imeti ustrezna sredstva in opremo za zbiranje nevarnih odpadkov in 
njihov prevoz, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju 
zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list 
RS, št. 89/08) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15). 

- Zbiralec mora zagotavljati ustrezno čiščenje in razkuževanje sredstev in opremo za 
zbiranje in prevoz nevarnih odpadkov iz zdravstva, skladno z 11. členom Uredbe o 
ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti 
ter z njima povezanih raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08). 

- Zbiralec mora za zbrane odpadke iz zdravstva zagotoviti predelavo ali 
odstranjevanje, kar dokazuje z dovoljenjem za odstranjevanje odpadkov, ki z vidika 
preventive pred infekcijo zahtevajo posebno ravnanje pri zbiranju in odstranjevanju ali 
z dogovorom o prevzemu odpadkov v uničenje, ki ga ima sklenjenega z imetnikom 
takega dovoljenja ali predelovalec. 

- Zbiralec mora z odpadki ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastajajo 
pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih 
raziskavah (Uradni list RS, št. 89/08) in Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 
in 69/15). 

 
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). 
 
Rok za sprejem ponudb: 24.02.2020 do 12:00 ure.  
 
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: »Odstranitev vrste odpadka s klasif. št. 18 01 08* – 
Citotoksična in citostatična zdravila (431-E-EN-MR 01/2020)«, s ponudnikovim naslovom na 
hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
mojca.rakusa@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila: 
Mojca Rakuša dipl. ekon. 
 


