DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 1

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

Ljubljana, 20.05.2020

V skladu z določili razpisne dokumentacije, vam posredujemo POJASNILO št. 1, kot odgovor na
postavljeno vprašanje.

P o j a s n i l o š t. 1 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani, prosimo za odgovore na vprašanja:
Sklop 1:
1. proizvod zap.št.3: Za motorno olje SAE 5W-40 ste navedli nasprotujoči si zahtevi ACEA A3/B4 in MB
229.31 ter navajate neobstoječo klasifikacijo olja po API SN/SM/CH, saj API CH ne obstaja!
Pričakujemo, da navedete skladne in obstoječe zahteve za motorno olje. Predlagamo, da za ta
proizvod navedete zahteve za olje: ACEA C3, MB 229.31, API SN/CF, Renault RN 0700/0710, VW
502.00/505.00/505.01?
2. proizvod zap.št.4: Navajate zahtevo "MB 236.", ki ne obstaja. Če navajate zahtevo MB morate
natančno definirati katero. Morda za vašo aplikacijo ustreza MB 236.9?
3. proizvod zap.št.10: V standardu SIST 1017: 2014 je že zajeta zahteva po biološki razgradljivosti,
OECD 301F, zato ni nobene potrebe, da zahtevate še dodaten test za biološko razgradljivost (OECD
301B). Poleg tega v spremnem besedilu navajate, da mora biti olje za mazanje verige in vodila
izdelano iz rafiniranih mineralnih olj. Biološka razgradljivost in rafinirana mineralna olja se
izključujeta.
4. Predlagamo, da spremenite zahtevo samo na SIST 1017:2014. V tem standardu je zajeto vse, ter da
iz spremnega besedila črtate mineralna olja.
Hvala
Odgovor št. 1:
1. Oznaka CH-4 obstaja in je ena izmed trenutno veljavnih in nadomešča oznake CD, CE, CF-4 in CG-4.
Kakovost mora ustrezati sledečim kakovostnim zahtevam oziroma specifikacijam/industrijskim
standardom: ACEA C3, API SN/SM in API CF/CH; odobritev: MB 229.31/226.5/229.3/229.5, Renault
RN0700/RN0710, VW 502 00/505 00/505 01.
2. Da. Ustrezna je specifikacija MB 236.1/MB 236.9.
3. Ne zahteva se izpolnjevanje obeh standardov. Ponudnik ponudi izdelek, ki mora ustrezati ali
standardu OECD 301 B ali standardu SIST 1017:2014.
4. Pri zapisu je prišlo do napake. Popravi se drugi odstavek, ki se glasi:
Izdelano mora biti na osnovi naravnih olj, mora vsebovati dodatke za zmanjšanje obrabe, inhibitorjev
korozije in dodatke za boljšo oprijemljivost kovinske površine.

Vprašanje št. 2:
Pozdravljeni, v 18. členu vzorca pogodbe opredeljujete pogodbeno kazen v višini 50 za vsak dan
zamude. Glede na predmet in vrednost javnega naročila je določena nesorazmerno visoka
pogodbena kazen. Prosimo za korekcijo.
hvala
Odgovor št. 2:
Naročnik pričakuje od izbranega izvajalca izpolnjevanje dobavnih rokov. Naročnik ne bo spreminjal
pogodbene kazni.
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Vprašanje št. 3:
Pod zaporedno št. 4. Olje za avtomatske in sinhronizirane mehanske menjalnike ATF, ste dali
zahtevano specifikacijo MB 236., kar pomeni samo olja za avtomatske menjalnike, po MB normi,
manjka dodatna oznaka.
Ker ste v preteklih razpisih zahtevali norme MB 236.1 in MB 236.9, me za nima, ali lahko tudi sedaj
smatramo, da zahtevate iste norme.
Hvala za pojasnilo.
Odgovor št. 3:
Da. Ustrezna je specifikacija MB 236.1/MB 236.9.

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