DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

POJASNILO št. 4

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

Ljubljana, 28.05.2020

V skladu z določili razpisne dokumentacije, vam posredujemo POJASNILO št. 4, kot odgovor na
postavljeno vprašanje.

P o j a s n i l o š t. 4 :

Vprašanje št. 1:
Spoštovani,
Pod zaporedno št. 23 Večnamensko sintetično STOU 10W-30 olje, za menjalnike in hidravliko v
traktorjih in gradbenih strojih, zahtevate motorno specifikacijo API CH-4.
Glede na to, da je olje namenjeno za menjalnike in hidravliko, ali ima olje lahko specifikacijo API CG-4,
ali pa predlagam, da pri tem olju ni zahteve za motorno olje, ker se v motorjih ne uporablja.
Odgovor št. 1:
Da. Ustrezno je tudi olje, ki izpolnjuje standard CG-4, CF-4/SF v kolikor izpolnjuje ostale zahteve.

Vprašanje št. 2:
Spoštovani.
Posredujemo vam vprašanja po zaporednih številkah:
zap.št. 1: ali mora olje res izpolnjevati specifikacijo IVECO 18-1804 CLASSE TLSE9? Ali so to zahteve
vaših strojev ali so to podatki prepisani iz določenega tehničnega lista nekega proizvajalca, kar
zmanjšuje konkurenčnost.
zap.št 2: ali mora olje res izpolnjevati specifikacijo IVECO 18-1804 CLASSE TLS E6? Ali so to zahteve
vaših strojev ali so to podatki prepisani iz določenega tehničnega lista nekega proizvajalca, kar
zmanjšuje konkurenčnost.
zapšt.21: ali mora olje res izpolnjevati specifikacijo IVECO 18 1811 CLASSE SC1 LV? Ali so to zahteve
vaših strojev ali so to podatki prepisani iz določenega tehničnega lista nekega proizvajalca, kar
zmanjšuje konkurenčnost.
Vnaprej hvala za ažuren odgovor.
Lepo pozdravljeni.
Odgovor št. 2:
Naročnik pri svojem delu za zimsko in letno vzdrževanje AC in HC uporablja cca. 300 tovornih vozil
znamke Iveco (različnih tipov) za katere je s strani proizvajalca predpisana uporaba olj, ki morajo
izpolnjevati navedene specifikacije saj v nasprotnem primeru ni moč uveljavljati garancijskega
zahtevka.

Vprašanje št. 3:
Spoštovani.
Posredujemo vprašanje za zap.št. 10:
Ali je lahko biorazgradljivost definirana s standardi: CEC-L-33-T-82 (> 95 %) in / ali CEC-L-33-A-93 (> 98
%) ; OECD 301 D ( 83% nach 28 d).
Hvala
Odgovor št. 3:
Ne. Za naročnika je ustrezen proizvod za katerega ponudnik s tehnično dokumentacijo izkaže, da je
biološka razgradljivost določena s preskusno metodo OECD 301 B ali F
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Vprašanje št. 4:
Spoštovani.
Ali je lahko pri točkki 10 naveden standard OECD 301 D ( 83% nach 28 d)?
Hvala.
Odgovor št. 4:
Ne. Za naročnika je ustrezen proizvod za katerega ponudnik s tehnično dokumentacijo izkaže, da je
biološka razgradljivost določena s preskusno metodo OECD 301 B ali F.

Vprašanje št. 5:
Spoštovani.
Naprošamo vas za odgovor na naše vprašanje.
Ali je pri številko 17 naveden standard DIN 51506: VDL, ISO 6743-3 L-DAH ?
Hvala.
Pozdravljeni.
Odgovor št. 5:
Da.

Vprašanje št. 6:
Spoštovani.
Ali je lahko pri vprašanju glede olja za prenos toplote viskoznost pri 40°C 35mm2/s? Če ne, prosimo
za temeljito tehnično obrazložitev. Večina produktov za prenos toplote je pri VG 30 - 35.
Po navedbah dobavitelja majhna razlika ne vpliva na proces, lahko pa zelo odstopa cena in s tem
konkurenčnost.
Hvala.
Lep pozdrav.
Odgovor št. 6:
Da. Ustrezno je tudi olje z viskoznostjo do ISO VG 35.

Vprašanje št. 7:
Spoštovani.
Ali je pri zap.št.19 lahko olje delno sintetično, standard API TC, kar bi močno vplivalo na ceno.
Hvala.
Lep pozdrav.
Odgovor št. 7:
Ne.

Vprašanje št. 8:
Vprašanje za 19:
zakaj mora biti priložena še posodica za odmerjanje? Z dodatno plastiko samo onesnažujemo okolje,
dražji je produkt.
Vsaka posoda ima že sama kazalno lestvico, po kateri lahko odčitate odliv.
Smatramo, da je to res nepotrebno in samo omejuje konkurenco, saj imajo posodico samo določeni
dobavitelji.
Hvala in lep pozdrav.
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Odgovor št. 8:
Naročnik oblikuje tehnične zahteve glede embalaže upoštevajoč potrebe in glede na pretekle
izkušnje. Naročnik zahteve ne bo spreminjal.

Vprašanje št. 9:
Spoštovani.
Glede na virus korona in vse težave ki nastajajo, vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje vprašanj
in oddaje ponudbo.
Vnaprej hvala za razumevanje.
Lepo pozdravljeni.
Odgovor št. 9:
JN je v objavi od 11.5.2020. Roki določeni za pripravo in oddajo konkurenčne ponudbe so ustrezni.
Naročnik ne bo podaljševal rokov.

Vsa pojasnila, spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in jih mora
ponudnik upoštevati pri pripravi ponudbe.
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DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI d.d.

4

