DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 2

DOBAVA OLJ, MAZIV IN TEKOČIN
(Int. ev. št. 000094/2020)

Ljubljana, 25.05.2020

V skladu z določili razpisne dokumentacije, vam posredujemo POJASNILO št. 2, kot odgovor na
postavljeno vprašanje.

P o j a s n i l o š t. 2 :

Vprašanje št. 1:
Odgovor na vprašanje za proizvod pod zaporedno št. 10 ni zadovoljiv; OECD 301B je standardna
metoda za določanje biološke razgradljivosti, medtem ko je standard SIST 1017 standard, ki zajema
celostne lastnosti olj za mazanje verig motornih žag na osnovi rastlinskih in sintetičnih olj, naziv
standarda je namreč SIST 1017; Biološko razgradljiva maziva Olja na osnovi rastlinskih in sintetičnih
olj za mazanje verig motornih žag Zahteve in preskusne metode. Enačiti metode OECD 301B s
standardom SIST 1017 ne morete. Vaša zahteva, 'Ponudnik ponudi izdelek, ki mora ustrezati ali
standardu OECD 301 B ali standardu SIST 1017:2014' ni uravnotežena, kot sem že razložil. Če hočete
na razpisu dobiti kakovosten proizvod, ki na podlagi laboratorijskih rezultatov po metodah
definiranih v standardu SIST 1017 ustreza vašim opisnim zahtevam (izdelano mora biti na osnovi
naravnih olj, mora vsebovati dodatke za zmanjšanje obrabe, inhibitorjev korozije in dodatke za boljšo
oprijemljivost kovinske površine), potem postavite enostavno zahtevo, olje mora ustrezati SIST 1017.
Hvala
Odgovor št. 1:
Naročnik je v preteklih razpisih na podlagi enakih zahtev dobil kakovostne proizvode.
Za naročnika je ustrezen proizvod za katerega ponudnik s tehnično dokumentacijo izkaže, da je
biološka razgradljivost osnovnih sestavin in dodatkov najmanj 60 %, določena s preskusno metodo
OECD 301 B/F.

Vprašanje št. 2:
Spoštovani,
prosimo za odgovor.:
Sklop 1:
1. proizvod zap.št.3: Popravili ste zahteve za olje, vendar še vedno kombinirate določene zahtevespec.za motorno olje skupaj , ki niso možne. Ne obstaja motorno olje, ki ima odobritev: MB
229.31/226.5/229.3/229.5. Če je za vašo aplikacijo-vozilo pomembna zahteva MB 229.31 in ACEA C3,
potem ne morete zahtevati za m.olje zahteve MB 229.3/229.5/226.5 ampak MB
229.31/229.51/226.5. Takšno zahtevo kot ste jo vi navedli pri MB zahtevah za olje je zavajujoča za
ponudnika! Obenem zahteva API CH kot jo navajate ne obstaja, obstaja pa API CH-4, ki pa je za
motorno olje za osebna vozila neobičajna, tuja in nepoznana, zato predlagamo, da jo brišete iz
zahtev!
Odgovor št. 2:
Namen naročnika ni zavajanje potencialnih ponudnikov. Ker naročnik nima specifičnega znanja,
podatke pridobiva iz predhodnih razpisov in podatkov, ki so na razpolago na spletu.
Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim
standardom: ACEA C3, API SN/SM in API CF; odobritev: MB 229.31/229.51/226.5, Renault
RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00/505 01.
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Vprašanje št. 3:
Prosimo za odgovor za postavko št. 19:
Ali lahko namesto dozirne posode ponudimo plastenko z nivojsko črto?
Odgovor št. 3:
Ne. Zahteva se plastenka z dozirno posodo.

Vprašanje št. 4:
Spoštovani.
ZAP.ŠT. 12: Prosimo definirajte število plastenk 1-5L in število plastenk 20-30L. Ali vsaj nakažite
približno razmerje. Namreč nabavna cena se glede na litražo embalaže razlikuje.
Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.
Lep pozdrav.
Odgovor št. 4:
Naročnik naroča artikel glede na svoje vsakokratne potrebe in ne more vnaprej definirati razmerja.
Ponudnik poda povprečno ceno za liter.

Vprašanje št. 5:
Spoštovani.
Posredujemo vam naslednja vprašanja:
a) ZAP.ŠT. 14: Prosimo definirajte število plastenk 1-5L in število plastenk 20-30L. Ali vsaj
nakažite približno razmerje. Namreč nabavna cena se glede na litražo embalaže razlikuje.
b) ZAP.ŠT. 14: Ali se lahko rezultate testiranja v akreditiranem laboratoriju o skladnosti sredstva z
materiali: tesnila, guma, plastika, lakirane površine, polikarbonat odda če/ko bo dobavitelj
izbran? Namreč ti testi povzročajo dodaten strošek.
c) ZAP.ŠT. 18: Prosimo definirajte število plastenk 1-5L in število plastenk 20-30L. Ali vsaj
nakažite približno razmerje. Namreč nabavna cena se glede na litražo embalaže razlikuje.
d) Omenjate zaprti sistem brez tlaka. Gre za sistem z izsesanim zrakom ali olje ni pod tlakom?
e) ZAP.ŠT. 19: Dozirna posoda: ali to pomeni označbe na posodi (da se vidi iztočena količina) ali gre
za dodan lij na posodici?
f) ZAP.ŠT. 20: Ali gre za olje, ki se meša z vodo (pripravo emulzija) ali za olje ki se ne meša z vodo?
Vnaprej hvala za vaš ažuren odgovor.
Lepo pozdravljeni.
Odgovor št. 5:
a) Naročnik naroča artikel glede na svoje vsakokratne potrebe in ne more vnaprej definirati
razmerja. Ponudnik poda povprečno ceno za liter.
b) Ne. Ponudnik mora v fazi oddaje ponudbe predložiti vso tehnično dokumentacijo kot je bila
zahtevana. Na podlagi predložene dokumentacije se bo ugotavljala ustreznost ponujenega blaga.
c) Pod zap. št. 18 naročnik ne zahteva embalaže kot ste jo navedli. Naročnik naroča artikel glede na
svoje vsakokratne potrebe in ne more vnaprej definirati razmerja. Ponudnik poda povprečno
ceno za liter.
d) Olje ni pod tlakom. Uporablja se v celotnem delovnem območju brez tlaka.
e) Gre za dodan lij na plastenki.
f) Gre za olje, ki se meša z vodo.
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Vprašanje št. 6:
Spoštovani.
Posredujemo vprašanja pod zap.št.:
a) 7,8,9) Kako naj bo definiran zmanjšan efekt "Stick-Slip" in "odlične mazalne sposobnosti"? Bo
dovolj izjava proizvajalca?
b) 12) ali mora hladilna tekočina imet odobritev MB 325.3 ali lahko samo dosega in presega te
zahteve?
c) 13) Prosimo navedite koncentrat - mešalno razmerje (od - do) za mešanje z vodo. Prosimo tudi za
približno razmerje glede plastenk 1-5L in 20-30L, saj to lahko močno vpliva na ceno ter
posledično na konkurenčnost.
Hvala.
Lep pozdrav.
Odgovor št. 6:
a) Ponudnik v fazi oddaje ponudbe predloži tehnično dokumentacijo iz katere bo nedvoumno
razvidno, da ponujeni artikel izpolnjuje zahteve glede standardov oziroma specifikacij.
b) Da. Hladilna tekočina mora imeti odobritev MB 325.3, MAN 324 SNF ter priporočilo: Renault 4101-001/- -S Type D.
c) Mešalno razmerje vsaj 1:5. Naročnik naroča artikel glede na svoje vsakokratne potrebe in ne
more v naprej definirati razmerja. Ponudnik poda povprečno ceno za liter.

Vprašanje št. 7:
Spoštovani,
prosimo za odgovor:
Proizvod zap.št. 5: Za menjalniško in dif.olje navajate zahtevo za odobritev MAN 341 TYPE E2, ki je
bila s strani MAN -a konec leta 2016 ukinjena in je neveljavna, zato to specifikacijo lahko navedete,
vendar brez oznake "odobritev"! Obenem predlagamo, da poleg zahteve ZF TE-ML 12E dovolite
uporabo olja, ki ustreza zahtevi po ZF TE-ML 12L/12M, ki omogoča daljše intervale menjave olja.
Hvala
Odgovor št. 7:
Hvala za opozorilo.
Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim
standardom: API GL-4/GL-5; odobritev: MAN 341 TYPE Z2, MAN 342 TYPE M2/E3, MB 235.0/MB
235.8, ZF TE-ML 02B, 05A, 12E/L/M, 16B, 17A,B, 19B, 21A.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora
ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.
__________________________________________________________________________________
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