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Predmet javnega naročila: Dobava goriv in maziv 
Št. javnega naročila: 31/JN-2020/B 

 
Priloga 3.1  

 
TEHNIČNA DOKUMENTACIJA  

 
Predmet naročila je dobava goriv in maziv za osebna vozila, tovorna vozila in delovne stroje. Ponudnik lahko 
ponudi en ali več sklopov predmeta naročila, vendar mora ponudnik za posamezni sklop nuditi vse 
zahtevane artikle. Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične zahteve naročnika. V 
kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedenih v tehnični 
in razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. 
 
Predmet javnega naročila je razdeljen na tri (3) sklope: 
 
Sklop št. 1: Dobava goriv za osebna vozila na bencinskih servisih 
Sklop št. 2: Dobava goriv za tovorna vozila in delovne stroje (dostavljeno naročniku) 
Sklop št. 3: Dobava splošnih maziv in tekočin  
 
 
SKLOP ŠT. 1: DOBAVA GORIVA ZA OSEBNA VOZILA NA BENCINSKIH SERVISIH 
 
Oskrba osebnih vozil z gorivom je na bencinskih servisih.  
 
Pogoj: plačilo s plačilnimi karticami ponudnika. 
 
Izbrani ponudnik bo moral za plačilo goriva na bencinskih servisih za vsako vozilo izdati plačilne kartice, na 
katerih se bodo obračunavali nakupi, ki bodo podlaga za izstavitev računa za enomesečno obdobje.  
 

Ponudnik mora na območju Mestne občine Celje zagotoviti vsaj dva (2) bencinska servisa, kjer nudi 
možnost nabave goriva, v nasprotnem primeru se ponudnika izloči.  
 
Seznam bencinskih servisov mora biti priloga k ponudbi! 
 

 

Vrsta goriva Lokacija prevzema/dostave Predvidena 4-letna količina 

Plinsko olje – D2 Bencinski servisi   80.000 L 

Neosvinčen motorni bencin 95 okt Bencinski servisi   60.000 L 

 
Kvaliteta goriva mora ustrezati veljavnim zakonskim določbam. 
Zahtevane vrednosti za filtrirnost dizelskega goriva presegajo po posameznih parametrih SIST EN 590 kot 
sledi:  

časovno obdobje temperatura filtrirnosti (CFPP - Cold Filter Pluging Point): 

• od 15. aprila do 20. septembra do 0°C  

• od 21. septembra do 31. oktobra do -10°C  

• od 1. novembra do 28/29. februarja do -20°C  

• od 1. marca do 14. aprila do -10°C 
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Kvaliteta goriva (neosvinčen motorni bencin 95 okt.) mora biti v skladu z Uredbo o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in 64/14 in 36/18) in ustrezati standardu SIST EN 228. 
 
SKLOP ŠT. 2: DOBAVA GORIVA ZA TOVORNA VOZILA IN DELOVNE STROJE (dostavljeno naročniku) 
 
Dobava plinskega olja - D2 povprečno na 21 dni po cca 30.000 L – 33.000 L na Regionalni center za ravnanje 
z odpadki v Bukovžlak na interni servis, Bukovžlak 30, 3221 Teharje. Gorivo mora biti v skladu s standardom 
SIST EN 590 in Uredbo o fizikalno kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 74/11 in 64/14 in 36/18). 
 
Dobava Adblue 2-krat letno po cca 2.500 L na Regionalni center za ravnanje z odpadki v Bukovžlak na interni 
servis, Bukovžlak 30, Teharje. 
 

Ponudnik mora imeti od Javne agencije Republike Slovenije za energijo: 
- Odločbo o podelitvi licence za skladiščenje goriva 
- Odločbo o podelitvi licence za proizvodnjo, trgovanje in distribucijo tekočih goriv. 
 
Ponudnik mora Odločbi priložiti k ponudbi! 
 

 

Vrsta goriva Lokacija dostave Predvidena 4-letna količina 

Plinsko olje – D2 Odlagališče Bukovžlak 2.200.000 L 

Adblue Odlagališče Bukovžlak 20.000 L 

Ekstra lahko kurilno olje Odlagališče Bukovžlak 6.000 L 

 
Kvaliteta goriva mora ustrezati veljavnim zakonskim določbam. 
 
Zahtevane vrednosti za filtrirnost dizelskega goriva presegajo po posameznih parametrih SIST EN 590 kot 
sledi:  

časovno obdobje temperatura filtrirnosti  (CFPP - Cold Filter Pluging Point): 

• od 15. aprila do 20. septembra do 0°C  

• od 21. septembra do 31. oktobra do -10°C  

• od 1. novembra do 28/29. februarja do -20°C  

• od 1. marca do 14. aprila do -10°C 
 
SKLOP ŠT. 3: SPLOŠNA MAZIVA IN TEKOČINE ZA MOTORJE IN MOTORNA VOZILA  
 
Predmet naročila je dobava splošnih maziv in tekočin za motorje in motorna vozila kot so motorna, 
hidravlična in hipoidna olja, kot je razvidno v spodnji tabeli, na naslova naročnika: SIMBIO d. o. o., Teharska 
cesta 49, Celje in/ali Regionalni center za ravnanje z odpadki, Bukovžlak 30, 3221 Teharje.  
 
Na lokaciji naročnika (Teharska cesta 49, 3000 Celje) je potrebno maziva, ki so v razpredelnici označena z * 
prečrpati v posode za skladiščenje in točenje, skladno z ustreznimi predpisi. Ponudnik si mora strošek 
prečrpavanja vključiti v ceno na enoto dobave posameznega maziva.  
 
Ponudnik mora ponuditi maziva in tekočine, ki ustrezajo tehničnim specifikacijam, ki so navedene za 
posamezno vrsto maziv in tekočin. Na ponudbenem predračunu mora biti eksplicitno označen naziv 
(komercialno ime) ponujenega maziva ali tekočine, na podlagi katerega bo naročnik ugotavljal ustreznost 
in skladnost ponujenega maziva oz. tekočine glede na tehnične specifikacije.  
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Ponudnik mora v predračunu navesti v kakšni embalaži se nahajajo ponujeni artikli. Velikost embalaže lahko 
glede na zahtevano embalažo naročnika odstopa + - 15 %. 
 
Naročnik bo ugotavljal skladnost ponujenih maziv in tekočin glede na specifikacije, navedene v 
nadaljevanju. 
 

Vrsta maziva Nivo kvalitete Predvidena 
4-letna 
količina 

Embalaža 
 

Olje hidravlično Shell Tellus S2 
viskoznosti 68 

ISO 11158 (HV fluids), DIN 51524 
Part 3 HVLP 

8.800 L 200 L* 

Olje hipoidno viskoznosti 80W-90 API GL-5 4.800 L 200 L* 

Olje hipoidno viskoznosti 75W-80 Siprax MA 80W 4.800 L 200 L* 

Olje hidravlično viskoznosti 46 DIN 51 524 HVLP (part 3) 16.000 L 200 L* 

Olje motorno Shell Rimula 10W 40 R6 
LM  

ACEA E3, E5, E7, A3 
 

1000 L 200 L* 

Olje motorno 10W 40 UHPD z nizko 
vsebnostja pepela, žvepla in fosforja 

ACEA E6/E7/E9, API CI-4 
 MB 228.51, Deutz DQC IV-10LA 
MAN M3477/327-1 

1760 L 55 L 

Olje za razdelilna gonila Shell Omala 
S2 G  220 

ISO 12925-1, DIN 51517 Part 
3(CLP) 

480 L 20 L 

Olje sintetično za razdelilna gonila 
Shell Omala S4 WE 320 

DIN 51517 -3(CLP) 320 L 20 L 

Mazivo iz litijevega mila z dodatki EP, 
RENOLIT EP 0, NLGI 0 

DIN 51502:KP0K-20 360 kg 
(20 kom) 

18 kg 

Mazivo iz litijevega mila z dodatki EP, 
RENOLIT EP 2, NLGI 2 

DIN 51502:KP2K-20 48.000 g 
(1.200 kom) 

400 g 

Mazivo iz litijevega mila z dodatki EP, 
RENOLIT EP 2, NLGI 2 

DIN 51502:KP2K-20 360 kg 
(20 kom) 

18 kg 

Mast Renolit Fuchs BFX  NLGI 2 DIN 51502:KP2K-20 96.000 g 
(240 kom) 

400 g 

Mast Renolit Fuchs BF X DIN 51502:KP2K-20 2.160 kg 180 kg 

Mast Renolit CL centralno mazanje  432 kg 18 kg 

Olje motorno Castrol elixion low SAPS 
5W-30 

ACEA E4/E6/E7 4000 L 200 L* 

Olje motorno Castrol enduron plus 
SAPS 5W-30 

ACEA E4/E5/E7 4000 L 200 L* 

Popolnoma sintetično motorno olje 
5W 30 

ACEA C3, MB 229.31/229.51, VW 
507 00 

40 L 5 L 

Glizantin – Antifriz NRC – 40 rumeni  4800 L 200 L 

KLUBER Microlube GL 261  80 kg 
(80 kom) 

1 kg 

* Ponudnik mora v ceno na enoto dobave vključiti tudi strošek prečrpavanja maziva v posode za skladiščenje in 
točenje na naslovu naročnika (Teharska cesta 49, 3000 Celje), in sicer v skladu z ustreznimi predpisi.  


