
 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Vabimo vas k oddaji ponudbe za: 

 

opravljanje luško transportnih storitev – pretovor razsutih in sipkih tovorov 

Naročnik: Luka Koper d. d., pristaniški in logistični sistem, Vojkovo nabrežje 38, 6501 Koper 

 

Povpraševanje po storitvah IPS je namenjeno izvajanju storitev na PC EET in PC TST. Vezano na 
to pričakujemo ločeni ponudbi z jasno informacijo na katero storitev se prijavljate in v 

nadaljevanju za to storitev predložiti vsa dokazila o vaših referencah in usposobljenostih.  

Cenik posameznih storitev: 

Cenik posameznih storitev, Luka Koper ponudi-predstavi le ponudnikom, ki pozitivno izpolnjujejo 
vse osnovne pogoje za sklenitev pogodbenega razmerja. 

 

Pretovor razsutih tovorov Premog in železova ruda Storitev pretovarjanje ladij Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev pretovarjanje kamionov Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev pretovarjanje vagonov Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev dodatnih del v pristanišču Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Drugi razsuti tovori Storitev pretovarjanje ladij Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev pretovarjanje kamionov Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev pretovarjanje vagonov Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitev dodatnih del v pristanišču Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev

Storitve staffing in stripping Ročne manipulacije

Upravljanje mehanizacije

Nadzor in kontrola storitev



Osnovni pogoji za sklenitev pogodbenega razmerja: 

- Predložiti potrdilo o nekaznovanosti zaposlenih in da družba ni v sodnem sporu z Luko 

Koper d. d., 

- Vezano na veljavno regulativo VZD je potrebno predložiti veljavni zdravniški pregled (brez 
omejitev), opravljen izpit VZD. 

- Potrdila o plačanih prispevkih zaposlenim, 

- Izjava, da bo skrbel za čisto okolje, 

- Izjava o upoštevanje protipožarne zakonodaje, 

- Zavarovanje odgovornosti (zavarovalne police), 

- Usposobljenost s področja dela (opravljeni izpiti/ izobrazba), 

- Izjava, da bo skrbno varoval zaupne podatke (tehnološke postopke), 

- Izjava, da bo posredoval vse podatke na poziv LK, 

- Izjava, da bo imel odgovorno osebo ter njeno ime, ki bo skrbela za del proces in bo 
opozarjala na nepravilnosti ter izvajala delo koordinatorja, 

- Izjava, da bo poravnal vse škodne dogodke iz svojega zavarovanja, 

- Dobavitelji morajo podati reference, 

- Priložiti izpis iz AJPESa, 

- Izjava, da se bo po potrebi naročnika (zaradi povečanega obsega dela) pravočasno 

dopolnjevala kadrovska zasedba, 

- Ustna in pisna komunikacija z odgovornimi pri dobavitelju storitve se izvaja v Slovenskem 
jeziku. 

- Navesti reference iz primerljivih področji. 
 

Izločitveni kriteriji: 

- Podjetje, ki ne izpolni oz. ne sprejme vse zgoraj navedene osnovne pogoje o sodelovanju 

se izloči iz izbora, 

- Družba ali katerikoli njen lastnik, zastopnik ali prokurist,  ki je v svojem imenu ali v imenu 
družbe oddal prijavo na ta razpis, ne sme biti v sodnem sporu ali kakršnemkoli pravdnem 

ali predpravdnem postopku s skupino Luka Koper d. d., ali v kakršnem koli drugem sporu 
v zadevah, ki so kakorkoli povezane s predmetom tega povabila k oddaji ponudb. 

- Podjetje z manj kot 8 zaposlenih se izloči iz sistema izbora, 

- Podjetje, ki ima v statutu zavedeno posredovanje delovne sile bo izločeno. 

- Spoštovanje integritete podjetja ali lastnikov podjetij, 

Opcija ponudbe: Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od datuma odpiranja ponudb, t.j. 
najmanj do 12. 01. 2018. 

Zavarovanje odgovornosti: Obvezno je zavarovanje odgovornosti po spodaj predstavljeni tabeli, v 
kolikor je podjetje na razpisu izbrano. 

 

 

 



 
 

Nevarnostni razred 

 
 

Kriteriji 

 
Enotna zavarovalna vsota 
(zavarovanje za poškodbe 

oseb in stvari) 
 

1 
Izvajalec, ki opravlja storitve na 
Profitnem centru terminal 
avtomobilov 

 
75.000,00 Eur 

 
2 

Izvajalec, ki ima več kot deset 
veljavnih dovolilnic in več kot 
100.000.00 Eur letnih prihodkov pri 
poslovanju z Luko koper d. d. 

 
50.000,00 Eur 

 
3 

Izvajalec, ki ima od dve do deset 
veljavnih dovolilnic in do 
1000.000,00 Eur letnih prihodkov 
pri poslovanju z Luko Koper d. d. 

 
30.000,00 Eur 

 
4 

Izvajalec, ki ima izdani eno ali dve 
veljavni dovolilnici in 20.000,00 Eur 
letnih prihodkov/zaposlenega pri 
poslovanju z Luko Koper d. d. 

 
20.000,00 Eur 

 

Kriteriji za izbor dobavitelja storitve bodo, reference, zavarovanje, kakovost, usposobljenost, 
finančna sposobnost, korporativna integriteta ter pravni subjekt, ki ima možnost dela z 

naročilnicami. 

Ponudbo predložite v pisni obliki v Področje nabave in vzdrževanja najkasneje do dne 21. 11. 2017 

do 10:00 ure v zaprti kuverti s pripisom "Ne odpiraj – ponudba za: Ponudba za opravljanje luško 
transportnih storitev – pretovor razsutih in sipkih tovorov«. 

Kontaktna oseba naročnika je Dimitrij Pucer (telefon:05/66-56-587); e-pošta: 
dimitrij.pucer@luka-kp.si  

Odpiranje ponudb NI javno. Nepopolne in nepravočasno prispele ponudbe bodo izločene. Luka 
Koper d. d. se lahko odloči, da ne izbere nobenega ponudnika. 

Vabimo vas, da oddate ponudbo. 

 

Luka Koper, d. d.  
Področje nabave in vzdrževanja 
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