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Predmet javnega naročila: Dobava delovnih komunalnih vozil z nizkimi emisijami  
Št. javnega naročila: 07/JN-2021/B 
 

PRILOGA 3.1  

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila je dobava komunalnih delovnih vozil. 

Predmet javnega naročila je razdeljen na tri (3) sklope: 

− sklop št. 1: Delovno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov z dvigalom, z skupno maso do 
vključno 26 ton, 6x2 (eno vozilo)  
 

− sklop št. 2:  Delovno vozilo za zbiranje in prevoz  odpadkov z vrtljivim bobnom skupne mase do 
vključno 19 t.  4x2 (eno vozilo) 

 

− sklop št. 3:  Delovno vozilo za pranje posod za odpadke z skupno maso 16t 4x2 (eno vozilo) 
 

Ponudnik lahko predloži ponudbo za en, dva ali vse sklope. V kolikor ponudnik predloži ponudbo za vse 
sklope, le-to predloži v okviru ene ponudbe. Ponudnika, ki bo predloži več kot eno ponudbo za javno 
naročilo, bo naročnik izključil iz nadaljnjega postopka. 

 

RAZPISNI POGOJI SKUPNO ZA VSA VOZILA: 
 

V tej razpisni dokumentaciji zahtevane in s strani ponudnikov podane merljive karakteristike, morajo 
biti enake kot v prometnem dovoljenju in homologaciji, oziroma ne smejo odstopati v škodo naročnika. 

Naročnik si pridržuje pravico zahtevati od ponudnika, da mu v petih (5) delovnih dneh od poziva pokaže 
vozilo, ki ustreza vsem zahtevam iz tega javnega naročila za posamezni sklop. 
 
Vsa vozila morajo biti tovarniško nova – datum izdelave vozila mora biti datum med podpisom pogodbe 
in iztekom roka za dobavo vozila, stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je 
potrebno za pripravo vozila iz tega javnega naročila.  
 
Šasije in vsa oprema morajo biti izdelane skladno z veljavnimi predpisi v RS oz. direktivami EU. 
 
Ponudba, katere tehnične lastnosti za posamezno vozilo oz. sklop ne bodo v celoti odgovarjale tehnični 
specifikaciji, bo izločena iz postopka javnega naročila. 

Servisiranje:  

1. Pooblaščen servis v Sloveniji oz. ustrezen mobilni servis za dobavljeno vozilo (šasije in 
nadgradnje) v času garancijske dobe, v primeru okvare, z odzivnim časom največ 24 ur od 
prejema pisne zahteve naročnika.  

2. Dobava rezervnih delov v 48 urah od pisnega naročila. 
3. Dobava rezervnih delov zagotovljena 10 let od prevzema vozila. 
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Garancija:  

1. Minimalno 12. mesecev na kompletno vozilo (šasija in nadgradnja).  
2. Začetek veljavnosti garancije od dneva registracije. 

 

Dokumentacija, ki mora biti priložena k ponudbi:  

1. Skice vozila z nosilnostmi in merami (ofertne risbe). 
2. Dokumentacija nadgradnje s tehničnimi podatki. 
3. Vzorec izjave o CE skladnosti. 

 
Dokumentacija ob prevzemu – predaji vozil:  

1. Servisna knjižica vozila in nadgradnje in garancijski list z garancijskimi pogoji, ter katalog 
nadomestnih delov v pisni in elektronski obliki. 

2. Račun z vsemi podatki, potrebnimi za takojšnjo registracijo. 
3. Oznaka CE in izjava o skladnosti. 
4. Navodila za uporabo, vzdrževanje in preizkušanje. 
5. Sheme delovanja posameznih sistemov. 
6. Prvostopenjska homologacija za šasijo. 
7. Drugostopenjska homologacija za nadgradnjo. 
8. Usposabljanje upravljavcev pri naročniku ali proizvajalcu. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: DELOVNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Z 
DVIGALOM, Z SKUPNO  MASO DO VKLJUČNO 26 TON, ENO VOZILO 6X2 

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo: 

1. Motor: število valjev: 6 EURO 6 D 
2. Prostornina min.:  11000 ccm  
3. Moč:  min 320 kW pri 1500-1900 obr/min  
4. Dovoljene teže:   

1. Skupna masa: 26.000 kg  
2. Skupna masa vlaka vozila: 40.000 kg  
3. Lastna teža šasije s kabino: max. 8.500 kg  
4. Prednja os: 9.000 kg  
5. Pogonska os: 12.000 kg  
6. Zatečna os: 8.000 kg dvižna – hidravlično krmiljena 

5. Motorni del:  
1. Protihrupna zaščita 80 db  
2. Elektronsko upravljanje motorja  
3. Elektronski omejevalec hitrosti pri 89 km/h  
4. Vserežimski regulator  
5. Motorna zavora moči minimalno 370 kW pri 2400 obr/min  
6. Predgrelec goriva  
7. Rezervoar za gorivo volumna min. 450 L s ključavnico 
8. AdBlue rezervoar min. 50 L, ogrevan  
9. Stranski izpuh  

6. Menjalnik:  
1. 12-stopenjski avtomatizirani, enakovredni ZF 12AS2330 TO  
2. Pomožni odgon menjalnika za pogon nadgradnje 

7. Diferencial:  
1. Zapora diferenciala na pogonski osi  
2. Prestavno razmerje prirejeno za komunalno vozilo in pretežno cestno vožnjo 
3. Pogon 6x2  

8. Zavorni sistem:  
1. Zračni, dvokrožni sistem  
2. Kompresor minimalno 630 ccm  
3. Samodejna nastavitev zavornih oblog na vseh oseh  
4. Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu  
5. Disk zavore na sprednji osi  
6. Disk zavore na pogonski in zatečni osi  
7. ABS  
8. Zračna in el. inštalacija za vleko priklopnika  
9. Priklop fi 50 – 200 kN enakovredno ROCKINGER  

9. Krmilni mehanizem:  
1. Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu  

10. Kolesa in vzmetenje:  
1. Pnevmatike: 385/65 - 315/80 R22,5 na vseh oseh 
2. Rezervno kolo z bočnim nosilcem  
3. Parabolično vzmetenje prednje osi  
4. Pnevmatsko vzmetenje pogonske in zatečne osi  
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11. Električne naprave:  
1. Baterije: 2-X 12 V / minimalno 220 Ah  
2. Generator: minimalno 28 V 90 A  
3. Stikalo za izklop baterije  

12. Kabina:  
1. Kompaktna kratka, nizka kabina  
2. Pnevmatsko vzmetena kabina  
3. Odprtina na strehi mehanska  
4. LED rumeni rotacijski blok na strehi kabine  
5. Električni pomik stekel  
6. Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala  
7. Klima naprava v kabini  
8. Avtoradio bluetooth  
9. Zračno vzmeten sedež voznika  
10. Zadnja stena z okni  
11. Centralni sedež sopotnika  
12. Nastavljiv sedež sopotnika  
13. Senčnik nad vetrobranskim steklom z zunanje strani  
14. Dnevni digitalni tahograf za dva voznika  
15. Opozorilni znak za vzvratno vožnjo  
16. Računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni  
17. Računalniški merilec povprečne porabe goriva  
18. Tempomat  
19. LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)  
20. Glavni žarometi H7 + LED pozicijske luči  
21. Jeklen sprednji branik  
22. Dvigalka in pripadajoče orodje  
23. Obvezna oprema vozila (varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, gasilni aparat)  
24. Barva: bela 

13. Okvir šasije:  
1. Medosna razdalja: 4400 - 4600 mm + 1300 – 1400 mm 
2. Paket za vleko 
3. Podložna zagozda 2 - X 

 
14. Kamera za vzvratni pogled na priklop 
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Tehnične zahteve za nadgradnjo: 
 
Nadgradnjo sestavljajo dve osnovni komponenti: kontejnerski del z vgrajeno stiskalno ploščo in 
hidravlično dvigalo. Namenjena je avtomatskemu praznjenju odpadkov iz zvonov in podzemnih 
kontejnerjev. Odpadki se nakladajo mehansko v vsipno korito sprednjega dela kontejnerja, od koder 
jih mehanizem za stiskanje potiska v smeri proti zadnjemu delu kontejnerja.  
 
Nadgradnja mora biti v celoti usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev. 

1. Skupna dovoljena masa vozila: 26.000 kg. 
2. Skupna dovoljena uporabna nosilnost odpadkov najmanj: 7.500 kg.  
3. Skupna višina opremljenega vozila največ: 4.000 mm. 
4. Skupna širina opremljenega vozila največ: 2.550 mm. 
5. Skupna dolžina opremljenega vozila največ: 9.800 mm. 
6. Zadnji previs največ: 2.300 mm. 
7. Medosna razdalja: od 4400 – 4600 mm. 
 

Kontejnerski del nadgradnje je zaprta izvedba z vgrajeno stiskalno ploščo in je namenjen zbiranju 
ločenih frakcij, mešanih odpadkov ter bioloških odpadkov. 

1. Zaprta izvedba zabojnika s stropom na zadnji strani, vsipno korito z drsnim hidravličnim 
pokrovom iz perforirane pločevine na sprednji strani -  zabojnik je iz enega kosa.  

2. Max. dolžina: 6.600 mm. 
3. Max. višina: 2.600 mm. 
4. Max. širina: 2.500 mm. 
5. Prostornina kontejnerskega dela min.: 22 m3. 
6. Kapaciteta vsipnega korita min: 6,5 m3. 
7. Vsipno korito je pokrito z drsnim hidravličnim pokrovom iz perforirane pločevine, ki preprečuje 

izpad odpadkov med vožnjo. Pokrov se odpira/zapira z drsenjem po vodilih s pomočjo 
hidravličnega cilindra in induktivnih senzorjev za zaznavanje pozicije. Pokrov se mora v 
avtomatskem ciklusu praznjenja podzemnih kontejnerjev ali zvonov samodejno 
odpirati/zapirati. 

8. Dno vsipnega korita mora biti izdelano iz debeline min 6 mm visoko kvalitetnega jekla 
odpornega na obrabo (Hardox ali ekvivalent). 

9. Vsi obrabi izpostavljeni deli morajo bit izdelani iz visoko kvalitetnega jekla odpornega na 
obrabo (Hardox ali ekvivalent). 

10. Bočna vodila stiskalne plošče morajo biti odporna na obrabo, utori za vodila morajo biti 

narejena iz kvalitetnega jekla odpornega na obrabo (Hardox ali ekvivalent). 

11. Sistem stiskanja po principu potisne plošče (linearni hidravlični cilindri). 
12. Zadnja hidravlična vrata so enokrilna z zgornjim utečajenjem za praznjenje kontejnerja s 

hidravličnim zapahom z avtomatskim odklepanjem in zaklepanjem pri odiranju in zapiranju 
vrat, vodotesna do višine min. 500 mm. 

13. Kontejner mora biti izdelan iz jekla Fe510B ali enakovredne kvalitete, stranice debelina min 3 
mm, dno min. 4 mm. 

14. Celotna konstrukcija je 100 % povarjena. 
15. Visokokvalitetna zaščita in barva nadgradnje (v barvi kabine). 
16. V avtomatskem ciklusu praznjenja kontejnerjev morajo samodejno delovati naslednje 

operacije: stiskalnica naprej/nazaj, odpiranje in zapiranje zadnjih vrat, odpiranje in zapiranje 
drsnega pokrova na vsipnem koritu. Sistem mora omogočati tudi ročno upravljanje zgoraj 
omenjenih operacij s pomočjo pomičnih ročic na hidravličnem ventilu.   

17. Sistem mora preko konzole v kabini omogočati tudi ročen vklop/izklop stiskalnice.  
18. Ciklus stiskanja max. 30 sekund. 
19. Sila stiskanja min. 45 t, max. delovni tlak 230 barov. 
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20. Razmerje stiskanja do 5:1. 
21. Avtomatsko mazanje mazalnih mest. 

 
Hidravlično dvigalo za praznjenje zvonov in podzemnih kontejnerjev 

1. Imeti mora popolnoma avtomatiziran nakladalni sistem, ki omogoča praznjenje obstoječih 
podzemnih kontejnerjev (v Mestni občini Celje) z vpenjalno kljuko F 90, ki ga v kabini preko 
stikal upravlja in nadzira operater vozila. Sistem mora biti zasnovan na način, da ga v celoti 
upravlja samo en operater, brez potrebe da bi zapustil kabino vozila in hkrati ne potrebuje 
dodatnega osebja za kakršnokoli pomoč pri praznjenju kontejnerjev. Sistem mora omogočati 
bilateralno praznjenje zabojnikov - tako na levi kot desni strani vozila. 

2. Praznjenje zabojnikov je vodeno s krmilno palico, nadzorno konzolo ter dvema monitorjema v 
kabini v kombinaciji z nadzorom preko štirih zunanjih kamer, ki v celoti pokrijejo delovno 
območje vozila. 

3. Varnostni mehanizem na krmilni palici za nujne primere, ki ustavi hidravlično dvigalo v 
trenutku umika rok s krmilne palice.  Ko operater oceni, da lahko zopet nadaljuje z delom, 
mora sistem omogočati nadaljevanje avtomatskega ciklusa. 

4. Sistem mora preko konzole v kabini omogočati preklapljanje med avtomatskim in ročnim 

ciklusom praznjenja zabojnikov. 

5. Možnost hidravličnega upravljanja dvigala zunaj kabine s pomočjo pomičnih ročic na 
hidravličnih ventilih. 

6. Pnevmatska varnostna zapornica v rdeče beli barvi na obeh bočnih straneh vozila za zaščito 
delovnega področja.   

7. Hidravlično dvigalo je del pomožne šasije, ki se montira na šasijo vozila neposredno za kabino 
voznika. V osnovi je sestavljeno iz stebra, glavne in pomožne roke ter dveh hidravličnih 
stabilizatorjev. Dvigalo deluje avtomatizirano in ima na pomožni roki vgrajen avtomatski 
mehanizem za vpenjanje kontejnerjev po sistemu enojnega vpetja – gobica. Sistem mora med 
celotnim ciklusom praznjenja zagotavljati minimalno prečno in navpično nihanje vpetega 
kontejnerja ali zvona. 

8. Vpenjalni mehanizem mora omogočati avtomatski zaklep in odklep kontejnerja ter 
avtomatsko odpiranje in zapiranje spodnjih vrat kontejnerja. Sistem mora imeti v vseh fazah 
praznjenja vgrajene varnostne in kontrolne mehanizme, ki nadzirajo celoten ciklus, še posebej 
vpetje kontejnerja ali zvona. Po končanem ciklusu praznjenja kontejnerja mora sistem 
avtomatsko le tega vrniti na odjemno mesto na točno tisto točko, kjer je bil pred praznjenjem.       

9. Avtomatski dvo točkovni hidravlični sistem stabiliziranja vozila med ciklusom praznjenja 
kontejnerjev. 

10. Doseg roke je min. 4.500 mm (od sredine glavnega stebra do sredine vpetja na podzemnem 
kontejnerju ali zvonu), minimalna teža, ki jo mora dvigalo dvigniti na razdalji 4.500 mm je min. 
1.500 kg. 

11. Doseg roke od roba vozila do sredine vpetja na podzemnem kontejnerju ali zvonu mora biti 
min. 3.400 mm (v primeru da sta dva podzemna kontejnerja vgrajena vzporedno s smerjo 
kamiona, mora sistem omogočiti tudi praznjenje oddaljenejšega kontejnerja). 

12. Sistem mora omogočati praznjenje kontejnerjev in zvonov tudi na ulicah z naklonom do 50 

tako vzporedno kot prečno na postavitev kontejnerjev.   
13. Celoten ciklus praznjenja 'stop&go' maksimalno 120 sekund tako za podzemne kontejnerje 

kot za zvone.  
14. Sistem ima vgrajen PLC, ki je povezan z vsemi električnimi komponentami (senzorika, 

enkoderji, sonar ...). 
15. Programska oprema mora podpirati in omogočati izvajanje avtomatskega ciklusa praznjenja 

kontejnerjev. 
16. Video nadzor nad celotnim ciklusom praznjenja sestoji iz najmanj 4 zunanjih kamer in dveh 

monitorjev v kabini voznika. 
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17. Nadzorni sistem v kabini sestoji iz krmilne palice, nadzorne konzole (zaslon na dotik) ter dveh 
monitorjev. 

18. Sistem mora imeti vgrajen GSM modul za možnost oddaljene povezave na PLC nadgradnje za 
namen nagraditve oziroma posodobitve programske opreme, ugotavljanje morebitnih napak 
… 

19. Hidravlična črpalka mora podpirati delovanje stiskalnice, kontejnerskega nakladalnika in 
dvigala. 

 
Dobavni rok: 
 
Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 240 koledarskih dni od datuma podpisa pogodbe. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: DELOVNO VOZILO ZA ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Z 
VRTLJIVIM BOBNOM SKUPNE MASE  19 T, 4X2 

 
Tehnično tehnološke zahteve za šasijo: 
 

1. Šasija s kabino skupne dovoljene mase: 18.000 kg 
2. Motor: število valjev -  6 EURO 6d 
3. Prostornina: min. 6.700 ccm  
4. Moč: min. 240 kW  
5. Navor: min. 1.000 - Nm pri 1.250 – 2.100 obr/min. 
6. Lastna teža šasije: max. 5.800 kg  
7. Prednja os: min. 7.500 kg  
8. Pogonska os: min. 13.000  kg  
9. Dolžina nadgrajenega vozila: max. 7.900 mm 
10. Širina nadgrajenega vozila: max. 2500 mm 
11. Višina nadgrajenega vozila: max. 3.550 mm brez rotacijskih luči 
12. Medosna razdalja: 3600 – 3800 mm 
13. Zadnji previs: max. 1.900 mm 

 
ŠASIJA S KABINO 
1. Motorni del: 

1. Elektronsko upravljanje motorja 
2. Elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h 
3. Protihrupna zaščita 80 db  
4. Vserežimski regulator  
5. Predgrelec goriva  
6. Rezervoar za gorivo volumna: min. 200 L s ključavnico 
7. Ad blue rezervoar: min. 30 L 
8. Izpuh za kabino 

2. Menjalnik:  
1. 12-stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS1210 TO  
2. Ustrezen pomožni odgon za pogon nadgradnje 

3. Diferencial: 
1. Pogon 4x2  
2. Blokada diferenciala  

4. Zavorni sistem:  
1. Zračni dvokrožni sistem  
2. Samodejna nastavitev zavornih oblog na prednji in zadnji osi  
3. Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu  
4. Disk zavore na sprednji in zadnji osi  
5. ABS 
6. Ročna zavora na zadnji osi  

5. Krmilni mehanizem:  
1. Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu  

6. Kolesa in vzmetenje: 
1. Pnevmatike: 315/80R22,5 na vseh oseh 

Rezervno kolo brez nosilca na šasiji  
2. Parabolično vzmetenje prednje osi  
3. Pnevmatsko vzmetenje pogonske osi  

7. Električne naprave:  
1. Baterije: 2-krat 12 V/min. 140 Ah 
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2. Generator: 28 V/min. 90 A 
3. Stikalo za izklop baterije  

8. Oprema kabine: 
1. Kompaktna kratka nizka  
2. Električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm 
3. Zadnja stena brez oken 
4. Senčnik nad vetrobranskim steklom 
5. LED rumeni blok na strehi kabine 
6. Ročna klima naprava v kabini 
7. DAB bluetooth avtoradio 
8. Zračno vzmeten sedež voznika 
9. Klop za dva sopotnika 
10. Dnevni digitalni tahograf DTCO 4.0 SMART 
11. Računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni  
12. Računalniški merilec povprečne porabe goriva 
13. Tempomat 
14. LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)  
15. H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči 
16. Jeklen prednji branik 
17. Dvigalka in pripadajoče orodje 
18. Barva: bela  
19. Opozorilni znak za vzvratno vožnjo 
20. Podložna zagozda 2X 

 
Tehnične zahteve za nadgradnjo: 
 

1. Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, bioloških 
odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža  
ipd). 

2. Nadgradnja mora biti izdelana po CE standardih. 
3. Nadgradnja mora biti v celoti usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih 

obremenitev. 
4. Najvišja točka celotnega (vključno z nadgradnjo, “blitz”lučmi”, itd) neobremenjenega vozila 

ne sme presegati 3.550 mm. 
5. Zadnji previs od zadnje osi do zadnjega zunanjega roba zadnjih vrat ne sme presegati 1.900 

mm. 
6. Celotna dolžina vozila z nadgradnjo ne sme presegati 7.900 mm. 
7. Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. 
8. Nadgradnja po principalovi izjavi primerna za ponujeno podvozje. 
9. Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov, in sicer vrtljivega bobna in vrat. 
10. Vrata se odpirajo navzgor vsled praznjenja polnega bobna. 
11. Izvedba nadgradnje z vrtljivim bobnom z dvostopenjskim transportnim polžem. 
12. Kapaciteta nadgradnje  min. 13 m3 računano skladno s SIST EN 1501-1. 
13. Hidravlični pogon vrtljivega bobna izveden preko zobatega venca čim bližje zadnjemu 

nosilnemu ležaju bobna. 
14. 2 hitrosti vrtenje bobna, nastavljive  s kabine za polnjenje in praznjenje bobna.  
15. Vključevanje hidravlike izvedeno preko elektro-magnetne sklopke. 
16. Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke. 
17. Utripajoče jantarne luči. 
18. Delovne luči (dve nastavljivi) nameščene in prilagojene namenu rabe vozila ter mestu dela. 
19. Mehansko tesnjenje med vrati in bobnom po celotni višini vrat. 
20. Vodotesno zaprtje do višine min. 400 mm. 
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21. Avtomatični dvig vrtljajev motorja z uporabo katerekoli funkcije nadgradnje. 
22. Visokokvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentno 

temeljno barvo, končni sloj je dvokomponentna akrilna barva, sušenje v sušilni komori pri 
visoki temperaturi). 

23. Zunanje površine nadgradnje morajo biti ravne in izvedene v beli barvi (kot kabina vozila) s  
kombinacijo srebrno eluksiranim Al.  

24. Zaprt video nadzorni  sistem  z dvokanalnim LCD barvnim zaslonom ter s kamero za delo in 
vzvratno vožnjo, s  komunikacijo od posadke do voznika. 

25. Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z 
zahtevami SIST EN 1501-1. 

26. Nosilec z metlo in lopato. 
27. Vse dejanske mere vozila in obremenitve osi podati v grafični prilogi. 
28. Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam 

navedenim v standardu SIST EN 1501-1. 
29. Dodatne komande za odpiranje vrat v kabini vozila. 
30. Dodatne komande vrtenje bobna levo – desno v kabini vozila. 
31. Vgrajeno bio korito za iztisnjeno vodo iz bioloških odpadkov (ločeno od prostora za sprejem 

odpadkov – izven korita), prostornine vsaj 250 L, 
32. Krogelni izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu biološkega korita. 
33. Centralno mazanje nadgradnje. 
34. Gumijasti blatnik po celi širini vrat. 
35. Iztresalni mehanizem: 

a. Iztresalni mehanizem naj bo montiran na zadnji strani vrat. 
b. Ročni način upravljanja z istresalnim mehanizmom. 
c. Sistem za dvigovanje naj bo oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za 

odpadke: 
o premične posode za odpadke na 2. kolesih, kapacitete od 80 do 340 L za dviganje z 

glavnikom - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1; ciklus praznjenja: ~6÷10 s; 
o premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 500 do 1100 L z ravnim 

pokrovom za dviganje z glavnikom ali rokami - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 
840-2; ciklus praznjenja: ~10÷14 s; 

o premične posode za odpadke na 4. kolesih, kapacitete od 770 do 1100 L s polkrožnim 
pokrovom za dviganje z glavnikom ali rokami - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 
840-3; ciklus praznjenja ~10÷14 s. 

d. Razdalja med tlemi in spodnjim robom dvižnega mehanizma mora znašati min. 300 mm. 
e. Deljeni glavnik za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do 

240 L. 
f. Ročni preklop za praznjenje malih oz. velikih posod. 
g. Zvočni opozorilni signal, če istresalnik ni v t. i. “voznem položaju”. 
h. Hidravlični dvižni cilindri z blažilci. 
i. Hidravlični prekucni mehanizem z zobato letvijo obojestransko (levo in desno). 
j. Naslonska letev za zadrževanje posod v zgornjem položaju. 
k. Ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem položaju. 
l. Pri aktiviranju iztresalnika se mora samodejno aktivirati delovanje nadgradnje – vrtenje 

bobna - ob sočasni vključitvi delovnih vrtljajev motorja, ki je vključena le za čas, ko je to 
potrebno. 

 
Dobavni rok: 
 
Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 240 koledarskih dni od datuma podpisa pogodbe. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 3: DELOVNO VOZILO ZA PRANJE POSOD ZA ODPADKE Z SKUPNO 
MASO 16 TON, 4X2 

Tehnično tehnološke zahteve za šasijo: 
 

1. Šasija s kabino skupne dovoljene mase 16.000 kg 
2. Motor: število valjev -  6 EURO 6d 
3. Prostornina: min 6.700 ccm  
4. Moč: min. 200 kW  
5. Navor: min. 1.000 - Nm pri 1.250 – 2.100 obr/min. 
6. Lastna teža šasije: max. 5.000 kg  
7. Prednja os: min 6.100 kg  
8. Pogonska os: min 11.000 kg  
9. Dolžina nadgrajenega vozila: max. 7.800 mm 
10. Širina nadgrajenega vozila: max. 2.450 mm 
11. Višina nadgrajenega vozila: max. 3.300 mm 
12. Medosna razdalja: 3.600 – 3.800 mm 
13. Zadnji previs: max. 2.650 mm 

 
ŠASIJA S KABINO 
1. Motorni del: 

1. Elektronsko upravljanje motorja. 
2. Elektronski omejevalec hitrosti pri 90 km/h. 
3. Protihrupna zaščita 80 db. 
4. Vserežimski regulator.  
5. Predgrelec goriva.  
6. Rezervoar za gorivo volumna: min. 200 l s ključavnico. 
7. Ad blue rezervoar: min. 30 L. 
8. Stranski izpuh  

2. Menjalnik:  
1. 12-stopenjski avtomatizirani enakovreden ZF 12AS1210 TO.  
2. Pomožni odgon za pogon nadgradnje. 
3. Odgon med motorjem in menjalnikom Hydrocar ali ekvivalent. 

3. Diferencial: 
1. Pogon 4x2.  
2. Blokada diferenciala.  

4. Zavorni sistem:  
1. Zračni dvokrožni sistem.  
2. Samodejna nastavitev zavornih oblog na prednji in zadnji osi.  
3. Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu. 
4. Disk zavore na sprednji in zadnji osi.  
5. ABS. 
6. Ročna zavora na zadnji osi.  

5. Krmilni mehanizem:  
           1. Hidravlični volan pnevmatsko nastavljiv po višini in nagibu.  
6. Kolesa in vzmetenje: 

1. Pnevmatike: 305/70 R19,5 M+S na pogonski osi.  
2. Rezervno kolo brez nosilca na šasiji. 
3. Parabolično vzmetenje prednje osi.  
4. Pnevmatsko vzmetenje pogonske osi.  

7. Električne naprave:  
1. Baterije: 2-krat 12 V/min. 140 Ah. 
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2. Generator: 28 V/min. 90 A. 
3. Stikalo za izklop baterije.  

8. Oprema kabine: 
1. Kompaktna kratka nizka  
2. Električno nastavljiva in ogrevana ogledala za širino nadgradnje 2500 mm 
3. Zadnja stena brez oken 
4. Senčnik nad vetrobranskim steklom 
5. LED rumeni blok na strehi kabine 
6. Ročna klima naprava v kabini 
7. DAB bluetooth avtoradio 
8. Zračno vzmeten sedež voznika 
9. Klop za dva sopotnika 
10. Dnevni digitalni tahograf DTCO 4.0 SMART 
11. Računalniški prikazovalnik podatkov slovenski meni  
12. Računalniški merilec povprečne porabe goriva 
13. Tempomat 
14. LDWS (opozorilo voznika pri nenadnem zapuščanju voznega pasu)  
15. H7 glavni žarometi + LED pozicijske luči 
16. Jeklen prednji branik 
17. Dvigalka in pripadajoče orodje 
18. Barva: bela  
19. Opozorilni znak za vzvratno vožnjo 
20. Podložna zagozda 2-krat 

 
Tehnične zahteve za nadgradnjo: 
 
Nadgradnjo za vroče in hladno pranje PVC posod 80 – 1100 L v zaprti komori morajo sestavljati: 

1. Zaprta pralna komora s stresalnim mehanizmom za posode 80 – 1100 L na zadnjem delu 
vozila. 

2. Cisterna s tremi vzdolžnimi predelki za čisto in umazano vodo pred pralno komoro. 
3. Z vrati zaprta kabina za črpalke, grelce, kotle, instalacijo in lestev pred cisterno. 
4. Na sprednjem delu vozila mora biti nameščen sistem za pranje javnih površin. 
5. Delovanje celotne nadgradnje mora upravljati PLC krmilnik z monitorjem v kabini vozila. 
6. PLC krmilnik mora omogočati asistenco na daljavo, ki omogoča nadzor delovanja, diagnostiko 

na razdaljo. 
 

Zaprta pralna komora:  
1. Izdelana v celoti iz nerjavnega jekla min. AISI 304, vodotesna: ohišje sestavljajo nerjavni 

jekleni profili, znotraj je obložena z nerjavno pločevino, bočne stranice so od zunaj zaščitene 
z oblogo iz aluminija ali nerjavnega jekla v obliki stranskih vrat, so delno protihrupno izolirane 
s pritrjeno celično peno. 

2. V spodnjem delu stranic pralne komore morajo biti nameščeni vodni ventili, hidravlični 
ventili, vakuumska črpalka za enostaven dostop pri servisiranju in vzdrževanju. 

3. V stranici komore morajo biti nameščena kontrolno vzdrževalna vratca za lažji vstop 
serviserja v komoro. 

4. Dno komore mora biti po vsej širini namenjeno odpadni vodi in trdim odpadkom, prostornina 
min. 1,5 m3. 

5. Dno komore se mora hidravlično odpirati navzdol, proti tlom, za enostavnejše čiščenje. 
6. Na sprednjem delu dna komore po vsej širini in na spodnjem delu stranic komore po dolžini 

morajo biti nameščeni demontažni perforirani čistilci iz nerjavnega jekla min. AISI 304 za 
enostavnejše čiščenje in odsesavanje. 

7. Perforirani čistilci morajo zadržati delce večje od 4 mm.  
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8. Odpadno vodo z dna komore v srednji del cisterne mora odsesavati vakuumska črpalka.  
9. Površina dna komore mora biti gladka in prazna, brez vgrajenih pralnih komponent za 

enostavno čiščenje. 
10. Delovanje vseh funkcij pranja v komori mora zagotavljati pnevmatska instalacija, da ne more 

priti do izlitja hidravličnega olja v komoro.  
11. Notranje pranje z vročo vodo min. 70° C, pritisk do 180 barov, pretok min. 50 L/min. 
12. Pranje s hladno vodo s pritiskom do 180 barov. 
13. Krmilni pult z ukazi za pranje posod mora biti nameščen na desni strani. 
14. Odpiranje/zapiranje pokrova komore mora biti avtomatsko in sinhronizirano z dvigom/ 

spustom posode s pomočjo dvižnega mehanizma. 
15. V transportnem položaju mora biti stresalni mehanizem dvignjen v pralni komori in zaprt s 

pokrovom. 
16. Notranje in zunanje pranje v zaprti komori mora potekati avtomatsko z nastavitvijo programa 

na krmilnem pultu in/ali v kabini. 
17. Nastavljiv avtomatski dezinfekcijski sistem z rezervoarjem min. 24 L biorazgradljivega 

detergenta za nanos na PVC posode pred ali po pranju.  
18. Mešalnik za primešanje detergenta v celotno količino čiste vode v cisterni, prostornina min. 6 

L, z možnostjo izklopa. 
19. V pralni komori mora biti nameščena LED osvetlitev.   

 
Notranje pranje posod:   

1. Notranje pranje posod v komori mora izvajati pomični robot izdelan v celoti iz nerjavnega 
jekla, nameščen mora biti na zadnjo prečno stranico komore. 

2. Sestavljati ga morata dve zložljivi, pomični in raztegljivi pnevmatski roki ali podobna 
pnevmatska naprava. 

3. Na njih morata biti nameščeni vrtljivi pnevmatski glavi z 240° stožčastimi ali enakovrednimi 
šobami, ki jih samodejno vrti vodni pritisk.  

4. Vodni curek pod kotom s pomikom roke pere po vsej globini do dna posode.  
5. Prati mora tudi robove posode in notranji del pokrova.  
6. Na prečni stranici komore morata biti vgrajeni dve pomični pnevmatski ročici iz nerjavnega 

jekla ali enakovredna naprava, ki avtomatsko odpirata pokrove 240- in 1100-litrskih posod in 
jih držita v fiksnem položaju med funkcijo pranja. 
 

Zunanje pranje posod 
1. Zunanje pranje stranic, roba zaboja in zunanjega dela pokrove ter zunanjega dna s kolesi 

zagotavljajo šobe, vgrajene na napravi, ki se pnevmatsko pomika po nerjavnih vodilih, 
nameščenih na vseh stranicah in pokrovu komore.  

2. Pralne šobe s pomikom na pnevmatskih vodilih površino posode perejo po vsej zunanji 
dolžini (zunanji del pokrova, robove in zunanje dno posode).  

3. Pritisk vode hladnega ali vročega zunanjega pranja se nastavlja do 180 barov, temperatura do 
70° C. 

4. Imeti mora vgrajen števec opranih posod. 
 
Dvižni stresalni mehanizem 

1. Zadaj na vratih mora biti nameščen dvižni stresalni mehanizem za dvig posod od 80 do 1100 
litrov z ravnim, ter 1100 litrov s polkrožnim pokrovom. 

2. Izdelan mora biti iz nerjavnega jekla AISI 304 in cinkanega jekla. 
3. Stresalni mehanizem mora prijeto posodo v komori zavrteti do položaja, ki je idealen za 

notranje in zunanje pranje z robotom, vendar ne manj kot 130°. 
4. Med vožnjo je stresalni mehanizem v transportnem položaju, dvignjen v pralno komoro in 

zaprt s pokrovom. 
5. Delovni cikel mora potekati po naslednjih korakih: 
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a. nastavitev vrste posode in časa cikla pranja v kabini ali na stranskem ukaznem pultu; 
b. namestitev posode s strani upravljavca; 
c. dvig posode: sprva počasno, nato hitro in na koncu spet počasno gibanje do 

končnega položaja; 
d. namestitev posode v pralni komori pod kotom ne manjšim od 130°;  
e. avtomatski vklop pranja, najprej notranjega, nato zunanjega ali istočasnega; 
f. odprtje pokrova, spust posode ter dvig dvižnega mehanizma v vozni položaj, zaprtje 

pokrova komore.  
6. Zadaj ob strani komore mora biti vgrajen ročni navijalni boben z ročno visokotlačno pištolo in 

10-metrsko gumijasto cevjo za zunanje visokotlačno pranje s hladno ali vročo vodo do pritiska 
180 bar. 
 

Nastavitev vrste cikla pranja mora omogočati: 
1. Notranje vroče pranje in zaporedoma zunanje vroče pranje, temperatura vode min. 70°, 

pretok min. 50 L/min, pritisk do 180 bar. 
2. Ročno pranje s pištolo z vročo vodo, kadar ne poteka pralni cikel v komori. 
3. Istočasno notranje vroče in zunanje hladno pranje. 
4. Istočasno notranje in zunanje hladno pranje. 

 
Nastavitev trajanja cikla mora omogočati: 

1. Čas enega cikla notranjega pranja min. 25 sekund + min. 15 sekund za zunanje pranje za vse 
tipe posod (2 x 80 – 360 ali 1 x 1100 L). 

2. Čas za dvig posode v komoro z zaprtjem pokrova: max. 15 sekund. 
3. Čas za spust posode na tla: max. 12 sekund. 

 
Nastavitev porabe vode mora omogočati: 

1. Poraba vode za eno posodo 80 – 360 l za notranje pranje: min. 12 litrov (mora biti 
nastavljivo). 

2. Poraba vode za eno posodo 1100 l  za notranje pranje: min. 24 litrov (mora biti nastavljivo). 
3. Z enim polnjenjem cisterne mora oprati min. 440 posod 80 do 360 L ter 220 posod 1100 L. 

 
Cisterna:  

1. Izdelana mora biti iz nerjavnega jekla min. AISI 304 ovalne oblike s polkrožnim dnom, 
stropom in gladkimi stranicami, debelina min. 3 do 4 mm. 

2. Razdeljena mora biti v tri predelke v vzdolžnem prerezu zaradi stabilnosti vozila.  
3. 2 zunanja predelka za čisto vodo morata imate skupno prostornino min. 5900 L. 
4. Srednji predelek za umazano vodo s prostornino min. 5300 L. 
5. Vsak predelek cisterne je opremljen z revizijsko odprtino in notranjimi stopnicami za dostop 

pri vzdrževanju ter sistem proti prenapolnitvi z vodo s prikazovalnikom nivoja tekočine. 
6. Varnostni sistem za rezervo vode avtomatsko izključi črpalko pri minimalni količini vode. 
7. Vodni filter iz nerjavnega jekla pred predelkom za čisto vodo. 
8. Vse notranje povezne cevi morajo biti iz nerjavnega jekla. 
9. Polnjenje čiste vode skozi ventil DN 60. 
10. Vgrajen mora biti sistem za mehčanje vode. 
11. Na levi strani mora biti prosojen cevasti prikazovalnik stanja čiste vode. 
12. Stanje vode mora biti vidno tudi na prikazovalniku v kabini. 
13. Praznjenje umazane vode mora omogočati zaklenjeni pnevmatski izpustni ventil s premerom 

min. 100 mm, odpiranje z varnostnim ključem. 
14. Dostop na vrh cisterne k revizijskim odprtinam morajo omogočati zunanje stopnice, ki ne 

izstopajo iz gabaritov nadgradnje. 
15. Magnetni ali enakovredni sistem za preprečevanje nabiranja vodnega kamna.  
16. Pnevmatsko praznjenje vode iz instalacije proti zmrzali v zimskem času. 
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Kabina za črpalke, kotle in instalacijo: 

1. Izdelana mora biti iz pocinkanega jekla, stranska vrata pa iz aluminija ali enakovrednega 
lahkega materiala, vendar  ne iz plastičnega materiala. 

2. Stranice in vrata kabine morajo biti protihrupno izolirane s pritrjeno min. 2,5 cm celično 
peno, ki absorbira zvok. 

3. V prostoru morajo biti vgrajeni: nizkohrupna visokotlačna vodna črpalka s hidravličnim 
motorjem (hidrostatični pogon) za zagotavljanje vročega pranja v komori s pritiskom do 180 
barov, za temperature do 70°. 

4. Omogočati mora zaporedno vroče notranje in nato zunanje vroče pranje. 
5. Črpalka mora biti opremljena z by-pass ventilom za čas, ko je vključena, pralni cikel pa ni 

zagnan. 
6. Druga nizkohrupna visokotlačna črpalka mora omogočati istočasno notranje vroče in hladno 

zunanje pranje posod in istočasno hladno pranje ali enakovredni sistem. 
7. Črpalki morata omogočati vse navedene vrste ciklov pranja posod.  
8. Rezervoar hidravličnega olja min. 230 l z varnostnimi ventili in filtri hidravličnega omrežja. 
9. 2 grelna kotla z zmogljivostjo skupaj min. 180.000 kcal z zgorevalno komoro iz nerjavnega 

jekla min. AISI 304 in nizkonapetostnim gorilnikom 24 ali 12 V. 
10. Pretočna kotla morata omogočati segrevanje vode na 70°C.   
11. Pred kotlom je vgrajen čistilec vode iz nerjavnega jekla. 
12. Na izhodu iz kotla mora biti visokotlačni čistilec vode ali enakovreden. 
13. Delovni termostat z opozorilnim signalom, če je okvarjen. 
14. Varnostni termostat. 
15. Fotocelica za nadzor plamena. 
16. Števec delovnih ur vodne črpalke. 
17. Pnevmatski razdelilnik – ventil za dotok vode za način pranja v komori. 
18. Preklopne cinkane stopnice za vstop v kabino z obeh strani. 

 
Sistem za pranje javnih površin  s pritiskom pred kabino 

1. Pred kabino mora biti nameščena pralna letev z min 6 šobami. 
2. Letev mora biti pnevmatsko ali hidravlično krmiljena tako, da jo je možno usmerjati na 

levo ali desno stran. 
3. Upravljanje z letvijo mora biti omogočeno iz kabine vozila in sicer: vklop in izklop, ter 

pritisk in pretok vode. 
4. Dolžina letve mora biti min 2.500 mm in imeti mora enakomerno razporejene šobe (6 

kom) za pranje.  
5. Vodna membranska črpalka mora imeti pretok vode min 190l/min in pritisk min 20 bar. 
6. Črpalka mora omogočati pranje med premikanjem vozila že od hitrosti 1 km/h. 
 

Nadgradnja mora biti opremljena še z: 
1. 2 preklopnima stopnicama za operaterje, nerjavno jeklo min. AISI 304, skladno s CE 

normativi. 
2. 2 LED rotacijskimi lučmi oranžne barve, zaščitenima z mrežo iz nerjavnega jekla. 
3. 2 LED delovnimi lučmi bele barve. 
4. videokamero z zaslonom v kabini. 
5. zadnjimi blatniki iz nerjavnega materiala z zavesicami. 
6. barvano s poliuretansko barvo. 
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Ponudnik mora ponudbi priložiti: 
1. Skico vozila z dimenzijami in zadnjim previsom in prikazom vgrajenih funkcionalnih enot 

nadgradnje. 
2. Fotografije pralne komore z odprtim in zaprtim pokrovom. 
3. Fotografijo vgradnje robotskih rok za notranje pranje v komori. 
4. Fotografijo vgradnje pnevmatskih ročic za odpiranje pokrovov posod v komori. 
5. Fotografijo vgradnje pomičnih vodil s šobami za zunanje pranje. 
6. Fotografijo protihrupne izolacije v prostoru z instalacijo. 
7. Fotografijo stresalnega mehanizma v delovnem položaju. 
8. Fotografijo vozila v voznem položaju s stresalnim mehanizmom zaprtim v komori. 
9. Skico položaja PVC posod 80 – 360 L  in ločeno 1100 L v komori, pripravljenih za pranje z 

odprtimi pokrovi. 
10. Fotografijo kontrolno servisnih steklenih vrat na stranici komore za nadzor delovanja in 

vzdrževanje v komori. 
11. Skico ali fotografijo vgrajene sprednje letve za pranje ter vgrajene membranske črpalke. 

 
Dobavni rok: 

 

Rok dobave za predmet javnega naročila je največ 260 koledarskih dni od datuma podpisa pogodbe. 

 
 

 

 


