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VPRAŠANJA IN ODGOVORI 
 

1.   Naprošamo vas za informacijo o koncentratih: 

 

- hladilna tekočina koncentrat -40°C, ki pa jo lahko redčimo še do z dvema deloma vode? 

ODGOVOR: Naročnik zahteva hladilno tekočino – koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se ga 

lahko meša v poljubnem razmerju z vodo. 

- čistilo stekla zimski - 40°C, ki pa ga lahko redčimo še do z dvema deloma vode? 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – zimski, koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se 

ga lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  

- čistilo stekla letni, ki pa ga lahko redčimo še do z dvema deloma vode da je še uporabno? 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – letni, koncentrat, ki se ga meša v razmerju 1:3 tj. 

1 del (npr. l) koncentrata s 3 deli (npr. l) vode. 

 

2. Ali lahko pod zap.št. 19 in 20 ponudimo čistilec stekel koncentrat -80°C? 

Redčen z vodo: 

 

- 67% čistila in 33% vode: -43°C 

 

- 50%/50%: -34°C 

 

- 33% čistila in 67°vode: -20°C 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – zimski, koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se 

ga lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  

 

3.   Ali lahko ponudimo za čistilec stekla zimski koncentrat -50°C, ki pa se ga lahko redči z 

vodo: 

- 67 čistilo / 33 voda: -30°C 

 

- 50/50: -18°C 
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- 33 čistilo / 67 voda: -10°C 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – zimski, koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se 

ga lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  

4.         VPRAŠANJE 200L PAKIRANJA 

 

Pri kovinskih sodih se večinoma pojavlja pakiranje 200L ali pa nekaj več npr, 208L. 

Prosimo za potrditev da lahko ta pakiranja nekoliko odstopajo navzgor. 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva pakiranje, sod 200 l ter ne dovoljuje odstopanja od 

zahtevanega. 

 

5.         Ali bi lahko posredovali specifikacije hladilnih tekočin pod zap.št 17 in 18. 

namreč antifrizi imajo kar nekaj obarvanje, npr roza-rdečkasto, modro-zelena itd. 

 

ODGOVOR. Naročnik zahteva pod zap. št. 17. hladilno tekočino rumene barve ter pod zap. 

št. 18 hladilno tekočino rdeče barve. 

 

6.         Ali je sedaj samo ena excel tabela za Pošta Slovenija d.o.o.: 

Poglavje 1.11. Količina-nova tabela z vrstami blaga za sklop 2 Maziva in tekočine za vozila. 

 

Ali za PS LOGISTIKA ni več tabele?  

 

Odgovor: V zadnjem čistopisu RD, objavljeni 23.10.2020, je v ponudbenem predračunu 

tudi tabela za PS Logistika d.o.o. 

  

7.         Ali lahko pod zap št. vrsta blaga Q8 Rembrandt EP 2 ponudimo pakiranje 0,8kg. 

 

ODGOVOR: Naročnik ne dovoljuje odstopanja od zahtevanega pakiranja pod zap. št. 1. 

 

8.         Ali je lahko antifriz pod zap.št.17 pakiran v 20L embalaži? 

 

ODGOVOR: Naročnik ne dovoljuje odstopanja od zahtevanega pakiranja pod zap. št. 17. 

 

9.       Pri zaporedni št.17 navajate vrsto blaga koncentrat (do -40°C), rumena barva. 

Če prav razumemo, mora biti koncentrat rumene barve in pripravljena mešanica do -40°C. 

Barva antifrizov je namenjena temu, da se ne mešajo med seboj oziroma glede na pravila, 

vendar ne specificira specifikacij. Mora biti antifriz res rumene barve? 

 

ODGOVOR: Pod zaporedno št. 17 naročnik zahteva hladilno tekočino rumene barve. 

 

 

10. Dobavitelji za mast Q8 Rembrandt EP 2 sporočajo, da je dobavljiva samo v 400g 

kartušah. Ali lahko ponudimo to pakiranje? 

ODGOVOR: Naročnik po preverbi trga ugotavlja, da so na razpolago tudi druga pakiranja, 

zato  ne dovoljuje odstopanja od zahtevanega pakiranja pod zap. št. 1. 
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11.      Ali se za proizvod pod zap.št.2 dejansko zahteva silikonska mast? Namreč v enem od 

odgovorov navajate, da se lahko uporabi tudi Q8 Rembrandt EP 2, ki pa je litijeva mast? 

Predvidevamo, da to silikonsko mast uporabljate za zaščito oz. mazanje gumijastih tesnil in O-

ringov za vaša vozila. V kolikor je naša ocena napačna, pa prosim navedite dejansko aplikacijo. 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva pod zap. št. 2: mast ležajna – silikonska. Q8 Rembrandt EP 2 je 

litijeva mast ter ustreza zahtevi pod zap. št. 1. 

 

12.  VPRAŠANJE KONCENTRATI ANATIFRIZ, ČISTILO STEKEL 

 

Naprošamo za podrobno razlago glede antifrizov in čistil stekel. 

 

Namreč, noben dobavitelj ne razume vaših zahtev: "do -40°C" in razmerje 1:3. 

 

Za antifrize je običajno mešanje 1:1 (en del vode, en del antifriza). Taka mešanica doseže 

"Freezing Protection" med -34°C in 40°C. Ali je bila zahteva mišljena tako? 

 

Pri zimskih čistilih za seklo se običajno navaja uporabo nerazredčenega do na primer -40°C? Je 

mišljeno tako? Običajno se lahko redči do razmerja 1:2 (en del čistila in dva dela vode. 

Ali pa je mišljeno tako, da pri dveh delih čistila in enem delu vode dosežemo -40°C? 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva hladilno tekočino – koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se ga 

lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  

 

Kaj pomeni razmerja 1:3 pri letnem čistilu? 1 del čistila in 3 deli vode? 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – letni, koncentrat, ki se ga meša v razmerju 1:3 tj. 1 

del (npr. l) koncentrata s 3 deli (npr. l) vode. 

13.         VPRAŠANJE KONCENTRATI 

 

Pri hladilnih tekočinah gre verjetno pri mešanici z vodo v razmerju 1:1, kjer dosežemo frizing point 

-40°C, kot je to običajno pri proizvajalcih. 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva hladilno tekočino – koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se ga 

lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  

 

Pri zimskih čistilih za vetrobranska stekla pa gre za koncentrat za -40°C, ki pa ga lahko poljubno 

redčimo. 

Obstajajo pa tudi na primer -80°C koncentrati, ki za mešanjem 2 delov koncentrata in en del vode 

dosežejo na primer -43°C. Če bi pri teh (močnejših ni) mešali 1 del čistila in 2 dela vode, bi dobili 

le -15°C. 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – zimski, koncentrat, z delovanjem do -40°C, ki se ga 

lahko meša v poljubnem razmerju z vodo.  
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Kaj ste mislili glede letnega čistila - razmerje 1:3? Da ga zmešamo z 1 delom čistila in enim delom 

vode in je še uporabno? 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva čistilec stekla – letni, koncentrat, ki se ga meša v razmerju 1:3 tj. 1 

del (npr. l) koncentrata s 3 deli (npr. l) vode. 

14.Ali lahko ponudimo antifreeze koncentrat, ki ga pri mešanici z vodo 49,8% ostalo antifriz 

dosežemo -35%? 

 

ODGOVOR: Naročnik zahteva hladilno tekočino – koncentrat, z delovanje do -40°C, ki se ga lahko 

meša v poljubnem razmerju z vodo. 

  


