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

                           ČISTOPIS 21. 1. 2021 
Priloga 3.1  

 
Naročnik je pripravil zaradi večjega števila popravkov, sprememb in dopolnitev razpisne dokumentacije, 
v delu tehnične dokumentacije, čistopis. Naročnik opozarja, da je čistopis pripravil na podlagi povzetka 
vprašanj in odgovorov objavljenih na Portalu javnih naročil in da v primeru morebitnega razhajanja 
tehničnih zahtev med objavljenimi odgovori na Portalu javnih naročil in čistopisom veljajo objavljeni 
odgovori na Portalu javnih naročil.  

 
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  
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• 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 
 
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 228:2008. 
 
 
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 590:2009 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. 
 

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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Naročnik bo ugotavljal skladnost ponujenih maziv in tekočin glede na specifikacije, navedene v 
nadaljevanju: 
 

Zapr. 
št.  

Vrsta maziva Nivo kvalitete Predvidena 
4-letna 
količina 

Priporočljiva 
embalaža  
 

1. Olje hidravlično Shell Tellus S2 
viskoznosti 68 

Hidravlično olje viskoznosti 68,  
ISO 11158 (HV fluids), DIN 51524 
Part 3 HVLP (kot npr.: olje Shell 
Tellus S2 VX 68) 

8.800 L 200 L* 

2. Olje hipoidno viskoznosti 80W-90 Olje hipoidno viskoznosti 80W-90 
API GL-5 

4.800 L 200 L* 

3. Olje hipoidno viskoznosti 75W-80 Tehnični podatki: 
Gostota pri 15°C: 896 kg/m3  
Plamenišče: >200°C  
Točka tečenja: -30°C 
Viskoznost pri 40°C: 81 mm2/s  
Viskoznost pri 100°C: 9,7 mm2/s  
Zahtevane specifikacije: API GL-4 
MB 235.1, MAN 341 tip E1,  
ZF TE-ML 17A  

4.800 L 200 L* 

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

5. Olje motorno Shell Rimula 10W 40 
R6 LM  

ACEA E6, E9: API CJ-4, CI-4, CH-4, 
CG-4, CF-4; MAN M3477, M3271-
1, MB 228.51, Renault Trucks 
RLD-3 

1.000 L 200 L* 

6. Olje motorno 10W 40 UHPD z nizko 
vsebnostjo pepela, žvepla in fosforja 

Ponujeno olje mora biti navedeno 
na sledečih seznamih odobrenih 
olj: ACEA E6/E7/E9, MB 228.51, 
Deutz DQC IV-10LA, MAN 
M3477/327-1 

1.760 L 55 L 

7. Olje za razdelilna gonila Shell Omala 
S2 G  220 

Ponudnik ponudi olje za razdelilna 
gonila viskoznosti 220. Nivo 
kvalitete skladen s tehničnimi 
zahtevami kot npr.: Shell Omala 
S2 GX 220. 

480 L 20 L 

8. Olje sintetično za razdelilna gonila 
Shell Omala S4 WE 320 

DIN 51517 -3(CLP) 320 L 20 L 

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

Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil, s tem, da mora biti 
upoštevana zahteva Consistency 
NLGI 0. Na produktni informaciji, 
mora biti navedeno, da je mast 
primerna za mazanje hitro vrtečih 
se ležajev in uporabo v centralnih 
mazalnih sistemih (mast mora 
imeti optimalne črpalne lastnosti 
- pumpability mast). 

360 kg 
(20 kom) 

18 kg 

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

Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil, vendar s tem, da 
mora biti upoštevana zahteva 

48.000 g 
(1.200 kom) 

400 g 
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Consistency NLGI 2. Na produktni 
informaciji, mora biti navedeno, 
da je mast primerna za mazanje 
hitro vrtečih se ležajev in uporabo 
v centralnih mazalnih sistemih 
(mast mora imeti optimalne 
črpalne lastnosti - pumpability 
mast). 

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

Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil, vendar s tem, da 
mora biti upoštevana zahteva 
Consistency NLGI 2. Na produktni 
informaciji, mora biti navedeno, 
da je mast primerna za mazanje 
hitro vrtečih se ležajev in uporabo 
v centralnih mazalnih sistemih 
(mast mora imeti optimalne 
črpalne lastnosti - pumpability 
mast). 

360 kg 
(20 kom) 

18 kg 

12. Mast Renolit Fuchs BFX NLGI 2 Tehnične specifikacije za 
ponujeno mast so naslednje: 
Agregatno stanje: čvrst/trden  
Oblika: pastozna  
Barva: rdeča  
Tališče: 180°C  
Gostota: 0,95 g/cm3 (20°C)  
Zgoščevalec: kalcij/litijevo milo  
Bazna olja: mineralno olje  
NLGI razred: 2 (srednje mehka)  
Temperaturno območje uporabe 
stalno (°C): - 20 do + 130 °C  
Vodoodporna. 
 
Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil, vendar mora 
ponudnik ponuditi 
Litijum/Calcium mast primerno za 
obese krmilnih mehanizmov, 
prenose, kardane, sornike in 
ležaje. Na produktni informaciji 
mora biti navedeno, da ima mast 
visoko antikorozijsko zaščito, 
odpornost proti vodi in pari ter 
dober oprijem; kot npr.: Renolit 
Fuchs BFX. 

96.000 g 
(240 kom) 

400 g 

13. Mast Renolit Fuchs BFX Tehnične specifikacije za 
ponujeno mast so naslednje: 
Agregatno stanje: čvrst/trden  
Oblika: pastozna  
Barva: rdeča  
Tališče: 180°C  

2.160 kg 180 kg 
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Gostota: 0,95 g/cm3 (20°C)  
Zgoščevalec: kalcij/litijevo milo  
Bazna olja: mineralno olje  
NLGI razred: 2 (srednje mehka)  
Temperaturno območje uporabe 
stalno (°C): - 20 do + 130 °C  
Vodoodporna. 
Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil, vendar mora 
ponudnik ponuditi 
Litijum/Calcium mast primerno za 
obese krmilnih mehanizmov, 
prenose, kardane, sornike in 
ležaje. Na produktni informaciji 
mora biti navedeno, da ima mast 
visoko antikorozijsko zaščito, 
odpornost proti vodi in pari ter 
dober oprijem; kot npr.: Renolit 
Fuchs BFX. 

14. Mast Renolit CL centralno mazanje Ponudnik lahko ponudi mast s 
karakteristikami, ki jih je naročnik 
potrdil v odgovorih na Portalu 
javnih naročil. 

432 kg 18 kg 

15. Motorno olje 5W 30 Tehnični podatki: 
Gostota pri 15°C: 0,854 g/ml  
Plamenišče: 228°C  
Točka tečenja: - 48°C  
Viskoznost pri 40 °C: 69,5 mm2/s  
Viskoznost pri 100 °C: 11,8 mm2/s  
Zahtevane specifikacije:  
ACEA E6, E7, E9: AP CJ-4  
MB Aprovol 228.51, 228.31  
MAN M 3271-1  
Renault RLD-3  
IVECO Trucks 

8000 L 200 L* 

16. Popolnoma sintetično motorno olje 
5W 30 

ACEA C3, MB 229.31/229.51, VW 
507 00 

40 L 5 L 

17. Glizantin – Antifriz NRC -40°C  Tekočina ne sme biti koncentrat. 
Temperaturno območje: -40 °C 
RENAULT 41-01-001 

4800 L 200 L 

18. KLUBER Microlube GL 261 Zaradi priporočila proizvajalca 
strojev, za katere je omenjena 
mast namenjena, lahko ponudnik 
ponudi mast, katera izpolnjuje 
naslednje lastnosti:  
Barva: rumena  
Gostilo: posebno litijevo milo  
Osnovno olje: mineralno olje  
Temperaturno območje (°C): -30 
do +140  
Viskoznost: DIN 51562 
PT.01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 
40°C: cca 290 mm2/s  

80 kg 
(80 kom) 

1 kg 
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Viskoznost: DIN 51562 
PT.01/ASTM D-445/ASTM D 7042, 
100°C: cca 20 mm2/s  
Točka padca: DIN ISO 2176 220°C  
Faktor hitrosti: 300 000 mm/min  
Mazalne masti zavirajo korozijo: 
DIN 51802: <= 1 stopnja korozije  
Pretočni tlak mazalnih mas: DIN 
51805, test  
Temperatura: -30 °C: <= 1 400 
mbar  
Mazivo mora zagotavljati zaščito v 
režimu mejnega trenja in tako 
preprečiti tribo-korozijo.  
Mazivo mora imeti optimalne 
črpalne lastnosti (pumpability 
mast). 

* 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.  

 

Dobavitelj se obvezuje v skladu z Uredbo o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12) na lokaciji naročnika 
prevzemati odpadna olja v skladu s predhodnim dogovorom in uskladitvijo termina prevzema z naročnikom. 

Naročnik si pridružuje pravico, da ob (vsaki) dobavi olja vzame vzorec in ga pošlje na analizo v laboratorij, 
ki ga izbere naročnik sam (npr.: Olma, Petrol, laboratoriji Univerze v Ljubljani ali Univerze v Mariboru, 
Nemčija: https://en.oelcheck.com/ …).   

Če dobavljena olja ne bodo ustrezala zahtevanim standardom se bodo zavrnila in naročnik bo imel pravico 
obračunati pogodbeno kazen v višini  tri kratnika celotnega naročila na posamezno zavrnjeno naročilo 
(neustrezno dobavo olja) ter zaračunati vse morebitne stroške, ki so naročniku nastali zaradi dodatnih 
stroškov vzdrževanja, škod, okvar ali strojelomov, kot posledica neustreznih lastnosti olj in maziv. 

 

https://en.oelcheck.com/

