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Predmet javnega naročila: Zamenjava finega drobilnega stroja (mlina) in umestitev v obstoječo 
linijo MBO 
Št. javnega naročila: 09/JN-2021/B 
 
PRILOGA 3.1  

PROJEKTNA NALOGA 

 

1. Predmet naročila 

Zaradi obrabe in predvidene življenjske dobe stroja ter vedno večjih količin odpadkov, se je investitor 
odločil za zamenjavo finega drobilnega stroja z novim, zmogljivejšim, sodobnejšim, enostavnejšim za 
posluževanje in servisiranje sekundarnim drobilnim strojem. Predmet naročila obsega odstranitev 
starega in umestitev novega stroja za sekundarno/fino mletje v obstoječo linijo s čim manj 
predelavami na obstoječih sistemih. 

Predmet naročila je:  

- demontaža obstoječega drobilnega sklopa (drobilec z vso opremo, ki se ne more uporabiti za 
delovanje novega drobilnega stroja),  

- dobava novega drobilnega stroja za sekundarno drobljenje odpadkov,  
- dodaten komplet sejalnih enot z odprtinami 120 mm ter 
- montaža in umestitev sistema v objekt MBO. 

 
Vse potrebne dimenzije oz. druge informacije za ustreznost stroja, električnih vodnikov, pritrdilnih 
elementov in podobno si mora ponudnik pridobiti z ogledom in lastnimi izmerami na samem 
objektu pred oddajo ponudbe ter dodati morebitne manjkajoče komponente.  

Potrdilo o ogledu obstoječega stanja na objektu je obvezno! 

 

2. Opis predelave in vrste odpadkov  

Sistem za sekundarno drobljenje oz. fini mlin se umesti v objekt MBO na t. i. fino linijo. Material na 
tej liniji je najprej grobo zmlet – delci velikosti cca. 0-300 mm in sortiran v zračnem separatorju, kjer 
se ločena lahka frakcija preko transportnega traku dozira v fini mlin.  

Material (ves material je predhodno grobo zmlet): 

- folije in vrečke, 
- lahka plastika, 
- zmleti koščki lesa, 
- tekstil, pene, 
- papir, karton, 
- privezovalni trakovi, vrvi, mreže, 
- platno in platnene vreče (big-bag vreče …), 
- alu in Fe pločevinke, 
- neinfektivni bolnišnični odpadki (lateks rokavice, plenice, infuzijski material …). 
-  
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3. Demontaža obstoječega drobilnega sklopa 

Ponudba mora zajemati vse potrebno za demontažo, odklop in odstranitev obstoječega drobilnega 
sklopa iz linije in objekta. Odstranijo se tudi vse električne komponente, ki niso primerne za delovanje 
novega drobilnega stroja (npr. frekvenčni pretvorniki, električni vodniki z neustreznim presekom 
ipd.). 

Odstranjeni kovinski deli, električni vodniki, električne komponente in ostali demontirani elementi se 
shranijo pri naročniku. 

Obstoječi demontiran drobilni sklop se postavi na lokacijo znotraj centra RCERO Celje, ki jo določi 
naročnik. Obstoječe opreme med demontažo izvajalec ne sme poškodovati. V primeru poškodb bo 
stroške popravila pokril izvajalec. 

 

4. Dobava novega drobilnega stroja – zahtevane tehnične karakteristike 

Stroj mora omogočati sekundarno oz. fino mletje naštetih materialov pod 2. točko te dokumentacije.  

- Minimalne kapacitete mletja (vsakega izmed naštetih materialov): vsaj 15 t/h, z granulacijo 120 
mm – kapacitete bodo preverjene in testirane ob zagonu; k ponudbeni dokumentaciji je 
potrebno priložiti tudi pisno zagotovilo in dokazilo (npr. testni list) o zmogljivosti kapacitet. 

- Zahtevana granulacija izstopne frakcije od 0 – 120 mm, s tem, da mora biti količina delcev zmletih 
pod 120 mm ≥ 90 %. 

- Koristna dimenzija delovne komore stroja:  minimalno 2800 x 2000 mm. 

- Delovna dolžina rotorja minimalno 2800 mm. 

- Hitrovrteči rotor s številom obratov minimalno 350 min-1.  

- Drobilni stroj z enim rotorjem mora imeti pogon z dvema motorjema (minimalno 250 kW na 
motor) in frekvenčni pretvorniki za vsak motor posebej. 

- Direktni pogon rotorja z elektromotorjem na vsaki strani rotorja, jermenski prenos med 
motorjem in vztrajnikom, vztrajnik z varnostno sklopko (več vztrajnikov na eni strani rotorja ali 
dodatna proti-gred ni dovoljena).  

- Zaščita rotorja in nožev z dvema mehaničnima sklopkama, ki omogočata, da se stroj brez 
poškodb ustavi, v primeru, če je v njem tujek, ki ni primeren za mletje (npr. večji kos kovine). 

- V primeru preobremenitve stroja, mora biti stroj varovan z ustreznim sistemom, kateri mora 
preprečevati morebitne poškodbe pogonskega in drobilnega sklopa. 

- Nastavitev hitrosti rotorja s pomočjo frekvenčnih pretvornikov – nameščeni ločeno od stroja v 
elektro prostoru. 

- Sistem za učinkovito razporejanje materiala po celotni širini rotorja (drča, vrteči ''krožniki'' ali 
podobno), ki ne povzroča nalaganja materiala oz. zamašitev vsipnega lijaka. 

- Zaprt vsipni lijak nad drobilnim rotorjem, ki je priklopljen na obstoječ odsesovalni sistem. 

- Pogonski sklopi (motorji, črpalke, krmiljenje, hladilnik itd …) morajo biti zaščiteni pred 
poškodbami in primerni za delo v  pogojih objekta (prah, vlaga, kondenz, nečistoče, korozijsko 
agresivno okolje ipd.). 

- Hidravlično upravljanje potisne plošče za material – z ločenim hidravličnim agregatom. 
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- Hidravlični agregat dislociran (ni na podestu), montirana na lokaciji kot sedaj, z rezervoarjem olja 
min. 400 L in prisilnim hlajenjem s hladilnikom olja. 

- Potisna plošča nameščena v ohišju stroja, tako da material ne more izpadati iz stroja.  

- Stroj mora imeti možnost izbire vsaj treh pred nastavljenih programov delovanja (servisni režim, 
rotor+potisna plošča …). 

- Samodejno delovanje potisne plošče glede na obremenitev rotorja. 

- Drobilec mora imeti hidravlična vrata, ki omogočajo enostavno vzdrževanje stroja, sejalnega 
sklopa, nožev in odstranjevanje tujkov v odpadkih, ki niso primerni za mletje. 

- Nosilci nožev morajo biti varjeni na rotor in zamenljivi, ter zaščiteni z obrabo-obstojnim varom 
oz. z navarjeno trdo oblogo. 

- Noži morajo biti vijačeni in izvedeni tako, da jih je možno uporabiti vsaj 4-krat, tako da se jih 
obrača. 

- Noži morajo biti kvadraste oblike in nameščeni vsaj v 7-ih linijah w-oblike (niso dovoljeni 
koničasti noži). 

- Noži z legiranim 12 % Cr, morajo biti kaljeni na trdoto 57-59 HRc (večja trdota ni dovoljena) in 
poboljšani z izboljšano žilavostjo (kot na primer: proizvajalca Ravne Systems). 

- Vsi obrabni deli drobilnega sklopa (noži, protinoži, sejalne enote itd.) morajo biti zamenljivi. 

- Izvedba sejalne enote brez vijačenja na ohišje stroja. 

- Sejalne enote z velikostjo odprtin 120 mm.  

- Možnost enostavne menjave sejalnih enot (manj kot  60 minut).  

- Robustno ohišje stroja (klasa korozije C2-M) z anti-vibracijskimi nogami. 

- Samodejni centralni mazalni sistem mazanja stroja, z doseganjem tlaka min. 350 bar in 
rezervoarjem 3-4 kg. 

- Vsi ležaji in vsa mazalna mesta stroja mazani preko centralnega mazalnega sistema. 

- Krmiljenje stroja mora biti izvedeno tako (kot do sedaj), da omogoča nadzor preko centralnega 
nadzornega sistema iz nadzorne sobe. 

- Krmiljenje mora omogočati zagon in zaustavitev stroja (on/off), spremljanje napak in parametrov 
stroja (parametri, ki jih proizvajalec omogoča; npr. obrati rotorja, delovne ure, razne 
temperature, obremenitve itd). 

- Prenosen upravljalni panel (ali brezžičen ali s kablom). 

- Možnost dostopa do nadzora stroja na daljavo za pomoč pri obratovanju in vzdrževanju stroja 
(naročnik zagotovi priklop na lokalno poslovno omrežje - ethernet). 

- Stroj mora imeti nameščena varnostna stikala za izklop stroja v sili. 

- Vrata za vstop do drobilnega  sklopa morajo biti zaščitena proti nepooblaščenemu dostopu; npr.: 
zaklenjena s ključem, varnostna stikala ali kako drugače varovana. 

- Zaščita stroja in varnostna oprema po CE standardu. 

- Stroj in vsa oprema mora biti nova. 
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- Leto dobave stroja mora biti tudi leto izdelave. 

- Teža stroja: max. 30.000 kg. 
 

5. Montaža in umestitev v obstoječo linijo MBO 

Umestitev na obstoječo linijo je željena s čim manj predelavami na obstoječih transportnih trakovih, 
pohodnih podestih, nosilni konstrukciji, prezračevalnem sistemu in sami zgradbi. Vendar mora 
zajemati vse kar je potrebno za učinkovito umestitev drobilnega stroja in delovanje celotne linije. 

Umestitev predvidoma zajema: 

Predelavo transportnih trakov 

- Potrebno predelavo transportnih trakov – vse potrebno, da se prilagodi transport materiala v in 
iz drobilnega stroja. 

- Lijak za vsip materiala v rotor drobilca mora biti izdelan tako, da je pogonski sklop dozirnega traku 
izven vsipnega lijaka stroja. V nasprotnem primeru je potrebno dozirni trak predelati tako, da je 
pogonski sklop izven vsipnega lijaka.  

- Del transportnega traku, ki je v vsipnem lijaku mora biti v INOX izvedbi, kislinsko odporen (W. Nr. 
1.4404 oz. 1.4571 ali boljše). 

Odsesovanje 

- Vsipni lijak mora biti priklopljen na obstoječ odsesovalni sistem, ki preprečuje dviganje in 
širjenje prahu ter pare v objektu. 

- Odsesovanje je potrebno predelati tako, da je efektivno, vendar ne sme povzročati dviganje 
materiala, ki se melje (folije, vrečke in podobnih lahkih materialov). 

- Odsesovalne cevi morajo imeti možnost ročnega reguliranja vleka (reguliranje dovoda zraka 
v cev iz okolice in s tem zmanjšanje podtlaka/vleka v vsipnem lijaku in s tem preprečitev dviga 
materiala oz. zamašitev). 

Elektro dela 

- Vgradnjo močnostne električne opreme s frekvenčnimi regulatorji se izvede v obstoječi električni 

prostor znotraj objekta , ki je klimatsko nadzorovan. 

- Zamenjavo vseh potrebnih električnih vodnikov zaradi neustreznih presekov zaradi povečanja 
moči pogonskih motorjev. 

- Prilagoditev krmilja na obstoječ nadzorni sistem Wincc ( V7.2 ), z dodanimi krmilnimi signali, ki jih 
omogoča nov stroj, preko mrežne komunikacije (ethernet). 

- Prilagoditev krmilja na obstoječ krmilni sistem v obstoječem električnem razdelilniku ( = QRF 02, 
Simatic S7 -CPU 315 ) (preko tega se že sedaj krmili start, stop, napake stroja). 

- Vsi električni razdelilniki (uvodi električnih vodnikov) in električni vodniki morajo biti zaščiteni 
proti glodalcem (uvodi morajo biti zatesnjeni; kabli morajo biti zaščiteni, kot na primer: ''armored 
cables'', fleksibilni jekleni vodi, kovinski oplet in podobno). 

- Vsi električni in krmilni elementi morajo biti zaščiteni minimalno po standardu IP 55.  

- Pri navpično montiranih elektromotorjih brez zaščitnega pokrova je potrebno poskrbeti, da voda 
in prah ne moreta neposredno vstopiti (dodati zaščite oz. ''strehice''). 
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- Vertikalno montirane doze morajo imeti dovode kablov in uvodnice s spodnje strani za 
preprečevanje vstopa vlage in prahu. 

- Frekvenčni regulatorji morajo biti primerljive ali boljše kvalitete kot npr. ABB tip: ACS 880. 

- Možnost dostopa do nadzora stroja na daljavo za pomoč pri obratovanju in vzdrževanju stroja, 
zagotovi se priklop na lokalno industrijsko omrežje – ethernet. 

 

Nosilna konstrukcija in pohodni podesti 

- Stroj mora biti nameščen na nosilni konstrukciji, podobno kot do sedaj. Potrebno je izdelati novo 
nosilno konstrukcijo, ki ustreza dimenzijam in obremenitvam novega stroja. 

- Prilagoditi ali na novo izdelati je potrebno pohodne podeste, da omogočajo dostop do vseh 
komponent drobilnega sklopa (rotorja, nožev, sejalnih enot idr.), ki potrebujejo dnevno 
pregledovanje in servisiranje (brez uporabe lestev in dvižnih ploščadi). Nosilnost pohodnih 
podestov mora biti primerljiva obstoječim. 

- Vsa nova konstrukcija in podesti morajo biti vroče cinkani, debelina nanosa minimalno 70 
mikronov (ni dovoljeno varjenje na samem mestu montaže, brez ponovne zaščite konstrukcije z 
vročim cinkanjem). 

- Za novo nosilno konstrukcijo in pohodne podeste mora biti izdelana in predana vsa potrebna 
dokazilna dokumentacija o ustreznosti izdelave, uporabljenih materialov, postopkov izdelave, 
ustreznosti korozijske zaščite idr. (statični preračuni, certifikati uporabljenega materiala, 
certifikati varilnih postopkov in varilcev, podatki/izmere o debelini korozijske zaščite …). 

 

6. Izvedba del – čas montaže in terminski plan 

Naročnik ima redni dovoz odpadkov, zato predstavlja čas ne obratovanja linije v obratu dodatne 
stroške. 

Zaustavitev obratovanja zaradi montaže se predvidi v času rednega remonta naprave MBO, ki traja 1 
mesec. Rok remonta objekta MBO za leto 2021 bo prilagojen izvedbi tega projekta. Izvajalec mora v 
času planiranega remonta v celoti izvesti montažo in zagon vseh naprav. 

Izvajalcu se omogoči maksimalni čas montaže stroja in opreme 21 koledarskih dni. Čas se šteje od 
dneva, ko mora naročnik ustaviti obratovanje obstoječe linije do predaje del. 

 

7. Preizkusi ob dokončanju in dokazovanje kapacitet 

Izvajalec mora izvesti potrebna testiranja in investitorju dokazati kapacitete stroja in izpolnjevanje 
ciljnih pogojev te projektne naloge. 

V terminskem planu, je potrebno predvideti čas za vse potrebne preizkuse. 

Izvedeni testi se vršijo ob prisotnosti investitorja, ki na koncu potrdi zapisnik o preizkusih. 

Preizkusi vključujejo: 

- preizkus pred zagonom, ki vključuje vse potrebne preglede funkcionalnosti, ki dokazujejo, da vsa 
tehnološka oprema lahko varno obratuje; 

- preizkusi ob zagonu, kjer se preveri delovanje stroja; 
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- prazni preizkus (brez materiala); 

- polni preizkusi (z materialom). 

Končni prevzem se izvede, če naprava ustreza razpisnim pogojem in je izvajalec uspešno izvedel 
preizkuse ob dokončanju in dokazal kapacitete stroja ter cilje te projektne naloge. 

 

8. Cena in obračun del 

Ponudbena cena mora zajemati vse stroške za izvedbo del po tej projektni nalogi oz. tehničnih 
specifikacijah naročila (transportni stroški, manipulativne stroške, stroške zaščitne opreme, čiščenja, 
delovnih odrov, avtodvigal itd. ). 

Vsa izvedena dela se izvedejo po sistemu ''na ključ''. 

 

9.  Garancija 

Garancija za minimalno 2 leti mora biti podana za vsa izvedena dela, novo vgrajen material in 
opremo kot tudi za obnovljeno rabljeno obstoječo opremo s predpostavljanjem, da celoten sistem 
obratuje v dveh izmenah skupaj 16 h dnevno. 

 

10.  Servis 

Izvajalec mora biti pooblaščen za izvajanje rednih servisnih storitev in preventivnih pregledov oz. 
mora imeti s proizvajalcem podpisan dogovor o tehnični podpori in dostopu do originalnih rezervnih 
delov.  

Izvajalec se zaveže, da bo izvajal redne servisne storitve po navodilih proizvajalca. 

Z izvajalcem se bo sklenila servisna pogodba za izvajanje rednih in izrednih servisnih storitev za čas 
garancijske dobe.  

 

11.  Izvedba del ter Varstvo pri delu in požarna varnost 

Dela se opravljajo v halah kjer je obstoječa linija za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov. 
Izvajalec del mora sam poskrbeti za potrebno opremo za izvedbo del (postavitev odra, dvižnih 
ploščadi ali avtodvigal). 

Izvajalec mora na svoje stroške organizirati in zagotoviti varstvo pri delu. Izvajalec mora na lastne 
stroške zagotoviti potrebno požarno stražo za varno montažo ter upoštevati navodila naročnika. Pri 
vročih delih je požarna straža obvezna. 

Z izvajalcem in morebitnimi njegovimi podizvajalci se bo sklenil tudi pisni sporazum za izvajanje 
skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, ki je priloga tega razpisa. 

 

12.  Projektiranje in dokumentacija 

Izvajalec izdela in naročniku preda vso spremljajočo dokumentacijo, po trenutno veljavnih predpisih 
za izvedena dela. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu s pravili stroke in biti v 
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slovenskem jeziku. Dokumentacija se izdela v pisni obliki in elektronski nezaščiteni obliki, in sicer vsi 
načrti v *.dwg ali *.elk in *.pdf formatu na elektronskem nosilcu (USB-ključek ali podobno). 

• Dokumentacija, ki se preda oz. izdela pred izvedbo del: 

- Projekt dimenzioniranja komponent oz. projektna dokumentacija za novo nosilno konstrukcijo 
in pohodne podeste z vsemi potrebnimi preračuni in dokazili o ustreznosti izdelave, 
uporabljenih materialov, postopkov izdelave, ustreznosti korozijske zaščite idr. (statični 
preračuni, certifikati uporabljenega materiala, certifikati varilnih postopkov in varilcev, 
podatki/izmere o debelini korozijske zaščite …). 

- Tehnično dokumentacijo s podatki o zahtevanih karakteristikah stroja (mehanske lastnosti, 
dimenzije, moč motorjev, zmogljivostne kapacitete …). 

- Tehnično dokumentacijo s podatki o lastnostih električnih vodnikov (standardi, preizkusni listi 
…). 

- Priložiti priklopne in vezalne sheme (elektro PZI). 

- Terminski plan izvedbe za izvedbo vseh del iz te razpisne dokumentacije (dogovori in prilagodi 
se z naročnikom glede na termin dobave stroja). 

- Izpolnjen in podpisan pisni sporazum za izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in 
zdravja pri delu. 

 

• Dokumentacija, ki se preda oz. izdela ob zaključku izvedbe del: 

- Zapisnik o preizkusu stroja in dokazovanju kapacitet. 

- Spisek nujno potrebnih rezervnih delov za enoletno vzdrževanje (nožev, sejalnih enot, 
vijakov, jermenov idr.). 

- Izjavo o garancijski dobi za obdobje dveh (2) let. 

- Projektno dokumentacijo: PID, DZO. 

- Za elektro dela se ažurira PID (3-krat v pisni obliki, 1-krat na USB ključu – pdf, word, dwg, elk) 
ali po potrebi izdela na novo. 

- Navodilo za varno uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

- Izvajalec pridobi, s strani pooblaščenih organizacij veljavno in potrjeno: 

▪ Izjavo o skladnosti 
▪ Poročilo o opravljenem pregledu in preizkusu (IVD pregled) 

- Drugo potrebno dokazno dokumentacijo. 

 

13.  Dobavni rok delovnega stroja  

Izbrani izvajalec mora izvesti vsa dela po tej projektni nalogi v roku 190 koledarskih dni od podpisa 
pogodbe.  
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14. Usposabljanje in poučitev 

Izbrani izvajalec mora pred prevzemom stroja izvesti poučitev naročnikovih zaposlenih za uporabo in 
vzdrževanje nove vgrajene tehnološke opreme. 


