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Naročnik na svoji spletni strani objavlja novo tabelo z vrstami in količinami blaga za sklop 2: 

Maziva in tekočine za vozila, ki nadomesti obstoječo tabelo v poglavju razpisne dokumentacije 

številka 1.11. Količina. 

 

Naročnik objavlja tudi popravljeni predračun za sklop 2, ki ga bodo v fazi oddaje ponudb oddali 

ponudniki, ki jim bo priznana usposobljenost za sklop 2. 

 

ODGOVORI NA VPRAŠANJA 

 

1. Sklop 2:  

 

zap. št. 2;  

 

V odgovoru ponudniku ste navedli,  da navedena mast ni več na razpolago in, da je 

sprejemljiv substitut za mast Q8 Rembrandt EP 2, kjer se lahko ponudi tudi pakiranje 50 

kg. Q8 Rembrandt je litijeva EP mast, ki ste jo razpisali pod zap.št.1, zato predlagamo, da 

umaknete iz zahtev mast silikonska ležajna (KRONAPLEX JT6 ali enakovredno)  

ODGOVOR: Naročnik je navedel primerjalno znamko masti in oznako popravil v 

ponudbenem predračunu. 

 

zap. št. 6;  

 

Za kakšna vozila (Znamka, model) potrebujete olje za menjalnik SAE 75W-80, API GL 4?  

 

ODGOVOR: Naročnik uporablja vozila različnih proizvajalcev, ki za svoje delovanje 

potrebujejo olje navedenih specifikacij. Ponudniki morajo  oddati ponudbo za olje 

zahtevanih specifikacij. 

 

zap. št. 8;  

 

Norma ACEA A4 ne obstaja? Ali bi ustrezala ACEA A3, tako kot imate navedeno za olje 

pod zap.št. 7?  

 

ODGOVOR: Norma ACEA A3 je ustrezna. Naročnik je oznako popravil v ponudbenem 

predračunu. 
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zap. št. 14;  

 

Vaše zahteva po pakiranju olja v tubo 150 ml je neobičajna. Običajno najmanjše pakiranje 

za olje kot ste navedli je v 1L plastenki, zato predlagamo, da spremenite pakiranje na 1L. 

ODGOVOR: Naročnik uporablja  navedeno obliko pakiranja. 

Naročnik pa Dovoljuje odstopanje pri volumnu embalaže. Ponudnik mora v ponudbeni 

predračun navesti ceno na enoto, glede embalaže, pa naj ponudnik, v kolikor le-ta ni 

enaka, to dopiše.  

 

zap. št. 17;  

 

Predlagamo, da definirate nivo kvalitete hladilne tekočine: Renault 41-01-001/--T 

ODGOVOR: Naročnik je objavil popravljen ponudben predračun, kjer je navedena 

zahtevana kakovost hladilne tekočine.  

 

2.     Naprošamo vas za pojasnitev mešalni razmerij za čistilec stekel: 

 

- čistilec stekla zimski: že pripravljen za -40°C (lahko pa ga redčimo z vodo) ? 

ODGOVOR: Naročnik želi zimsko čistilo za stekla do -40°C v obliki koncentrata. 

Dopuščamo  

možnost delovanja koncentrata do -38°C. 

 

- čistilec stekla letni: že pripravljen, lahko pa ga redčimo z vodo ? 

 

ODGOVOR: Naročnik želi letno čistilo za vetrobransko steklo v obliki koncentrata. 

 

3. Ali lahko za destilirano vodo ponudimo 20L pakiranje? 

ODGOVOR: Dovoljujemo odstopanja pri volumnu embalaže, v kolikor to ne vpliva na 

povišanje cene izdelka. 

 

4.     Ali lahko ponudimo pod pozicijo 4 olje diferencialno 85W-90 v 5L embalaži. 

 

 ODGOVOR: Dovoljujemo odstopanje pri volumnu embalaže. V ponudbenem predračunu 

smo pripisali okvirno »standardno oz. največkrat uporabljeno« velikost (volumen) 

embalaže, ki pa lahko odstopa navzgor ali navzdol (različni proizvajalci imajo različne 

oblike oz. volumne embalaže, ki jih ne moremo predvideti). Ponudnik mora v 

ponudbenem predračunu navesti ceno na enoto (liter, kg, …), glede embalaže naj 

ponudnik, v kolikor le ta ni enaka, to dopiše.  

 

5. Prosimo preglejte zaporedno št. 7 in 8 ali gre mogoče za napako. 

 

 

7. olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - sintetično norma ACEA A3 

8.     olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - sintetično norma ACEA A4 

 

 Predvidevamo, da gre za zahtevo: olje motorno (bencinski motor) 5W-40 - sintetično 

norma ACEA A3 

ODGOVOR: Gre za napako,  naročnik je oznako popravil v ponudbenem predračunu. 
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6. Naprošamo za informacijo, ali gre pri zap.št. 5 res za hidravlično olje viskoznosti 10. 

ODGOVOR: Pod zaporedno št. 5 je zapisano hidravlično olje viskoznosti 10. 

7. Predvidevamo, da gre pri poziciji 17 za antifriz koncentrat, ki se mora pred uporabo 

zmešati z  vodo. Prosimo navedite točko zmrzišča "Freezing point °C" pri običajnem 

mešalnem razmerju  50/50%, predvidoma okoli -35°C. 

ODGOVOR: Naročnik je oznake popravil v novem ponudbenem predračunu in tabeli. 

8. Ali se lahko ponudi čistilec stekel - zimski -30 C namesto - 40 C? Ali večji koncentrat -60 

C? 

ODGOVOR: Dovoljujemo temperaturo delovanja do minimalno -38°C.  

9. Vprašanje se nanaša na enoto mere. V vaši tabeli ni jasno razvidno ali želite ceno na l, kg 

ali kos, posledično tudi ni razvidno kakšna je predvidena količina za 3 leta (npr. čistilec 

stekla - letni zahtevate 50 L pakiranje, predvidena količina za 3 leta 3.000 česa litrov ali 

kosov kar je bistvena razlika?). 

ODGOVOR: Naročnik je oznake popravil v novem ponudbenem predračunu in objavljeni 

tabeli. 

 

10.     Pri zap.št. 15 se zahteva 033MOT065 nanaša direktno na olje MOTUL 510 2T. S tem je 

izbor omejen le na to olje. Prosimo za umik, saj ta oznaka ne določa specifikacij olja, je le 

JASO FD registration number of "Motul 510 2T". 

 

ODGOVOR: Naročnik je oznako popravil v ponudbenem predračunu in tabeli. 

 

11. Ali lahko za pozicijo 10 ponudimo 20L pakiranje, kar bo močno vplivalo na ceno. 

ODGOVOR: Naročnik za pozicijo 10 zahteva pakiranje (1 l), kakor navedeno v 

ponudbenem predračunu. 

12. Ali lahko pri poziciji 13 ponudimo olje s specifikacijo API SL ? 

 

ODGOVOR: Ponudniki lahko ponudijo olje s specifikacijo API SL. 

 

13.  Ali lahko pri poziciji 6 olje za menjalnik 75W-80 - trajno, norma APIGL-4 ponudimo 

 pakiranje  1L ali 20L? 

 

ODGOVOR: Dovoljujemo odstopanje pri volumnu embalaže. V ponudbenem predračunu 

smo pripisali okvirno »standardno oz. največkrat uporabljeno« velikost (volumen) 

embalaže, ki pa lahko odstopa navzgor ali navzdol (različni proizvajalci imajo različne 

oblike oz. volumne embalaže, ki jih ne moremo predvideti). Ponudnik mora v 

ponudbenem predračunu navesti ceno na enoto (liter, kg, …), glede embalaže naj 

ponudnik, v kolikor le ta ni enaka, to dopiše.  

 

 

 

 

 


