
1 
 

Predmet javnega naročila: Dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva za tovorna vozila in 
delovne stroje  
Št. javnega naročila: 16/JN-2021/B  

 
PRILOGA 3.1  
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA 
 
 
I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 
Predmet javnega naročila je dobava novih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva za tovorna vozila in 
delovne stroje. 
 
Naročilo je razdeljeno na dva (2) sklopa: 
 
Sklop številka 1: Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva za tovorna vozila  
Sklop številka 2: Dobava pnevmatik za delovne stroje    
 
 
II. SKUPNE ZAHTEVE ZA OBA SKLOPA  
 
1. Ponudnik mora ponuditi nove pnevmatike, stare največ šest (6) mesecev na dan dobave. Dobava 
starejših pnevmatik ni dovoljena. 

2. Vse pnevmatike morajo biti ustrezno označene v skladu z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. 5. 2020 o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge 
parametre. Vse pnevmatike morajo imeti oznako EU. 

3. V ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje z njimi v skladu z Uredbo o 
ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS št. 63/2009).  

Dokazilo: 
▪ Izjava o sposobnosti za izvedbo posla (OBR-6) 

4. Rok za dobavo pnevmatik je največ 48 ur od naročila, pri čemer se upoštevajo samo delovni dnevi. 
Ponudnik mora zagotoviti naročniku dobavo blaga na lastne stroške na lokacijo sedeža družbe SIMBIO, 
d. o. o. Teharska cesta 49, 3000 Celje in/ali RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje. 

Dokazilo: 
▪ Izjava o dostavi blaga (OBR-7) 

5. Okvirne količine za obdobje dveh (2) let so opredeljene v ponudbenih predračunih (OBR 2.1 in 2.2). 
Količine v primeru sklopa št. 1 in 2 so v ponudbenem predračunu (OBR 2.1 in 2.2) okvirne, naročnik si 
pridržuje pravico v odstopanju naročil.   
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III. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: DOBAVA PNEVMATIK Z BOLJŠIM IZKORISTKOM GORIVA ZA 
TOVORNA VOZILA  
 
1. Pnevmatike, ki so predmet javnega naročila v primeru sklopa št. 1, so nove pnevmatike za težja 
tovorna vozila (komunalna vozila) z boljšim izkoristkom goriva in z boljšim oprijemom na mokri podlagi.  
 
2. Nove pnevmatike morajo biti takšne kvalitete, da zagotovijo 2-krat obnovo in da so v primeru, ko jih 
naročnik ne potrebuje, primerne za odkup.  
 
3. Vse vodilne in pogonske pnevmatike morajo imeti oznako M+S ter piktogram triglav s snežinko 
(pnevmatika za uporabo v težkih snežnih razmerah). 
 
4. Ponudnik mora v svoji ponudbi ponuditi pnevmatike, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, 
dostopen na trgu, in sicer v najmanj razred C glede na izkoristek goriva in oprijem na mokri podlagi.  
 
4 a) Razred pnevmatike glede na izkoristek goriva in koeficient kotalnega upora (v nadaljevanju: 
KKU). 
 
Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 5. 2020 
o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre:  

- C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora , izražen v kg/t, 7,8 ≤ KKU ≤ 9,0 
- C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, 6,8 ≤ KKU ≤ 8,0 
- C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora, izražen v kg/t, 5,1 ≤ KKU ≤ 6,0, zato so glede na 

izkoristek goriva uvrščene najmanj v razred C.   

Dokazilo: 
Ponudnik mora k ponudbi kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja, da so vse ponujene pnevmatike 
uvrščene v najmanj razred C priložiti naslednjo dokumentacijo: 

- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
- nalepko o energijski učinkovitosti, ali  
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 

 
4 b) Razred pnevmatike glede na oprijem na mokri podlagi 
 
Pnevmatike, ki so v skladu z Uredbo (EU) 2020/740 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 5. 2020 
o označevanju pnevmatik glede na izkoristek goriva in druge parametre: 

- C1, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi (G) 1,25 ≤ G ≤ 1,39 
- C2, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi (G) 1,10 ≤ G ≤ 1,24 

- C3, morajo imeti indeks oprijema na mokri podlagi (G) 0,95 ≤ G ≤ 1,09, zato so glede na 

oprijem na mokri podlagi uvrščene v najmanj v razred C.  

Dokazilo: 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
– nalepko o uvrstitvi v razred glede na oprijem na mokri podlagi, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 
 
Naročnik bo tudi med izvajanjem naročila preverjal, ali ponudnik izpolnjuje zahteve glede na izkoristek 
goriva in koeficient kotalnega upora ter glede na oprijem na mokri podlagi.  
 
5. Ponudnik mora ponuditi vse vrste pnevmatik iz ponudbenega predračuna – OBR 2.1. 
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6. Merilo za izbor za sklop št. 1: Dobava pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva za tovorna vozila 

Merilo za izbor ponudbe je sestavljeno iz točke A. Skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV) in 
točke B. Profil pnevmatike, in sicer: 

Točka A. Skupna ponudbena 
vrednost (v EUR brez DDV) 

najnižja vrednost vseh  
ponudb/ponujena vrednost) × 
90 točk 

do 90 točk 

Točka B. Profil pnevmatike  

 

Profil pnevmatike enak ali 
enakovreden v skladu s 
tehničnimi zahtevami naročnika 

do 10 točk 

SKUPAJ  do 100 točk  

6 a) SKUPNA PONUDBENA VREDNOST (brez DDV) 

Ponudnik bo prejel točke glede na ponujeno skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV) za 
obdobje dveh (2) let.  

Število točk = (najnižja vrednost vseh veljavnih ponudb/ponujena vrednost) x 90 točk 

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno vrednost (brez DDV) prejme 90 točk. Ostali ponudniki 
bodo prejeli število točk izračunanih po zgornji formuli. 

6 b) PROFIL PNEVMATIKE 

Če ponudnik ponudi pnevmatiko z enakim ali enakovrednim profilom v skladu s priloženim slikovnim 
gradivom, ki je sestavni del tehnične dokumentacije predmeta javnega naročila, lahko pridobi dodatnih 
10 točk. 

V primeru, da ponudnik ne ponudi enak ali enakovredni profil v skladu s priloženim slikovnim gradivom 
dobi 0 točk. 

PRILOGA K TEHNIČNI SPECIFIKACIJI NAROČILA:  
▪ Profil slika št. 1 
▪ Profil slika št. 2 
▪ Profil slika št. 3 

 

IV. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: DOBAVA PNEVMATIK ZA DELOVNE STROJE 

Ponudnik mora ponuditi vse pnevmatike iz ponudbenega predračuna – OBR 2.2.  
 
Ponudbeni predračun določa pri posamezni postavki orientacijski nivo kakovosti pnevmatike. 
Ponudnik mora ponuditi pnevmatiko z enakimi ali boljšimi karakteristikami.  
 
MERILO ZA IZBOR ZA SKLOP ŠT. 2: DOBAVA PNEVMATIK ZA DELOVNE STROJE 
 
V primeru sklopa št. 2 se bo oblikovala ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi najnižje skupne 
ponudbene vrednosti (v EUR brez DDV).  
  


