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A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
A.01 PODATKI O NAROČILU
Naročnik družba ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče, vabi vse zainteresirane
ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
zbiranja ponudb (v nadaljevanju: razpisne dokumentacije) za »Izdelavo uličnih zbiralnikov za
odpadno električno in elektronsko opremo / e-odpadkov« (v nadaljevanju: zbiralniki).
Sredstva so deloma zagotovljena v okviru projekta LIFE14 GIE/SI/000176 Life gospodarjenje z eodpadki, v okviru akcije Ulični zbiralniki B2. S projektom želi družba ZEOS ozavestiti potrošnike o
pomembnosti pravilnega ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadnimi
prenosnimi baterijami in akumulatorji ter predstaviti možnosti oddaje tovrstnih odpadkov v novo
vzpostavljeno mrežo zbiranja.
Javno naročilo je objavljeno na spletni strani www.e-odpadki.zeos.si in na spletni strani
www.javnirazpisi.com.
A.02 PODATKI O NAROČNIKU
Naročnik javnega zbiranja ponudb je ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1231 Ljubljana Črnuče.
Kontaktni osebi: Branka Biček Bizant, branka.bicek@zeos.si, T: 01/366 8561
Uroš Škapin, uros.skapin@zeos.si, T: 01/366 8509

A.03 PODATKI O PONUDNIKIH
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z zahtevami, ki so določene v tej razpisni
dokumentacij. Popolna ponudba bo tista ponudba, ki bo pravočasna in za katero se bo po
odpiranju ponudb na podlagi pregleda ugotovilo, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne
dokumentacije.
Kot ponudnik lahko pri javnem zbiranju ponudb konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega zbiranja ponudb.

A.04 RAZPISNA DOKUMENTACIJA
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA za izdelavo zbiralnikov:
Zunanje mere V×Š×D (mm)

1790×1200×1200

Volumen (m3)

2,15

Teža (kg)

290

Nosilnost (kg)

880

Bobnasti vhod Š × premer (mm)

495×447

Odprtina za praznjenje (mm)

495×390

Odprtina za baterije (mm)

35×65

KONSTRUKCIJA
Zunanji plašč kontejnerja

Jeklena pločevina z vroče cinkano površino debeline 3 mm.

Vratca za praznjenje na dnu

Dvodelna, iz jeklene pločevine z vroče cinkano površino,
dno oblikovano v obliki korita.

Boben za odlaganje e-odpadkov

Nerjaveča pločevina z ročajem za odpiranje debeline 2 mm.

Zaključna obdelava

Zunanje površine kontejnerja, prelakirane z enoslojno
sintetično antikorozijsko barvo.

VARNOST
Zbiralnik

Fiksno dvižno uho na vrhu zbiralnika na ojačitvi za dvig
zbiralnika ter pomično dvižno uho z drogom za odpiranje
spodnjih vrat zbiralnika za praznjenje zbiralnika.

Boben za odlaganje e-odpadkov

Boben se mora samodejno zapirati. Mora biti onemogočena
možnost seganja z roko v kontejner za bobnom. Prav tako
mora biti onemogočen pogled v notranjost kontejnerja.

PRAZNJENJE ULIČNEGA ZBIRALNIKA
Praznjenje vsebine z odpiranjem vrat za praznjenje na dnu kontejnerja.
Praznjenje mora biti enostavno in hitro.
Vrata se morajo odpirati in zapirati brez zatikanja.
Za potrebe konstruiranja in izdelave tehnične dokumentacije naročnik izbranemu ponudniku
zagotovi vzorec zbiralnika.

ZUNANJA PODOBA ZBIRALNIKA:
Zunanja protikorozijska zaščita zbiralnika je dvobarvno prašno barvanje po spodnji RAL barvni
lestvici.

Ostali piktogrami na zbiralniku so NALEPKE BELE BARVE RAL 9003

KOLIČINA:
V prvi fazi bomo izvedli naročilo za 36 kos zbiralnikov, medtem ko bomo v drugi fazi glede na
potrebe naročili 400 kos zbiralnikov.
ZAHTEVE:
-

Izdelava opreme po najnovejših tehničnih dognanjih in nanje vgrajene zadnje tehnične
izboljšave.
Izdelava opreme za varno delo po veljavnih normah.
Omogočanje odtekanje padavinske vode ali kondenza iz zbiralnika.
Brezhibno delovanje bobna za oddajo e-odpakov in ostalega mehanizma za odpiranje in
zapiranje bobna na zbiralniku.
Primernost nalepk za zunanjo uporabo z UV obstojnostjo 7 let.
Močna pritrditev ročaja (nerjavno jeklo) na bobnu za oddajo odpadkov.
Zagotavljanje rezervnih delov 10 let od dobave.
Ustrezna protikorozijska zaščita.
Zagotavljanje 2 letne splošne garancije na opremo, garancije na površinsko zaščito
(lakiranje) 10 let, garancije na nalepke 7 let.
Ponudba mora vključevati informacije o vrsti in debelini materiala bobna in zbiralnika.
Ponudba mora vključevati pakiranje zbiralnikov / embalažo (lesene palete).
Dostava zbiralnikov na naslov: Gorenje 16a, 3327 Šmartno ob Paki.
Veljavnost ponudbe: 2 meseca.
A.05 PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: ZEOS, d.o.o., Šlandrova ulica 4, 1000
Ljubljana. Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ - PONUDBA”. Na hrbtni strani
kuverte mora biti označen naslov pošiljatelja oz. ponudnika.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme do dne 3. 9. 2019 najkasneje do
14.00 ure. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
A.06 PREGLED PONUDB
Pregled prejetih ponudb bo potekal dne 3. 9. 2019 ob 14.30 uri. Naročnik bo za izvedbo javnega
zbiranja ponudb, ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije,
izbral ponudnika po uporabi merila – NAJNIŽJA CENA NA KOS ZBIRALNIKA.
Naročnik si pridržuje pravico spremembe obsega predvidenih del.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nikogar od ponudnikov.
A.07 ROK ZA IZVEDBO DEL
Rok za izdelavo 36 kos uličnih zbiralnikov je 2 meseca po podpisu pogodbe.
A.08 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva preko kontaktnih oseb.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom, se štejejo za
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz
vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s
pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

