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Predmet javnega naročila: Dobava balirne stiskalnice – ponovitev  

Št. javnega naročila: 12/JN-2021/B 

 

PRILOGA 3.1  

 

PROJEKTNA NALOGA 

 

I. PREDMET NAROČILA 

 

Predmet naročila je demontaža stare in dobava, postavitev in zagon nove hidravlične balirne 

stiskalnice s perforatorjem za baliranje izsortiranih embalažnih frakcij v objektu sortirnice (RCERO 

Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje). 

 

II. OBSTOJEČE STANJE 

 

V nadaljevanju podajamo kratek pregled obstoječega stanja. Namenjen je grobemu opisu naprave 

ter služi zgolj kot orientacija izvajalcu. Tehnične specifikacije izvirajo iz dejanskega obstoječega stanja 

in zahtevane funkcionalnosti. Izvajalec nosi popolno odgovornost, da o stanju in lastnostih obstoječih 

naprav in opreme pridobi vse potrebne informacije, načrte, obstoječo dokumentacijo in da sam na 

objektu preveri vse pogoje, v katerih naprave obratujejo. 

 

 
Slika 1: Obstoječa stiskalnica, ki se odstrani in nadomesti 
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Slika 2: Obstoječa stiskalnica, ki se odstrani in nadomesti 

 

Lokacija izvedbe: 

Balirna stiskalnica bo stala na istem mestu, kjer stoji stara stiskalnica; v objektu sortirnice – zahodno. 

 

Tehnični podatki o obstoječi stiskalnici, ki jo je potrebno odstraniti: 

 

Tip stroja:     BOA Impress S60-37-A5-1.4 

Leto izdelave:    2006 

Teža stroja:    25.000 kg 

Dimenzije:    10.020 mm x 2.060 mm x 4.000 mm 

Natančne mere in podatke mora izvajalec izmeriti oziroma preveriti sam na lokaciji. 

 

Vrata, preko katerih bo potekala montaža in demontaža:  

širina 4 m,  

višina 5,5 m. 

Natančne mere in podatke mora izvajalec izmeriti oziroma preveriti sam na lokaciji. 
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Slika 3: Obstoječa stiskalnica; spredaj vrata, preko katerih je možna odstranitev in namestitev 

 

 
Slika 4: Obstoječa stiskalnica 
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Trak v balirno stiskalnico: 

 

Obstoječi verižni trak, na katerega se nariva material in potuje v vhod balirne stiskalnice, ostaja 

nespremenjen na istem mestu. Izvajalec bo moral v primeru, da bo izmet nove balirne stiskalnice z 

drugačno konfiguracijo, izmet verižnega traka ustrezno prilagoditi. 

 

 
Slika 5: Obstoječi verižni trak; le ta ostane v prvotni funkciji 

 

 
Slika 6: Obstoječi verižni trak; le ta ostane v prvotni funkciji 
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Električni priklop: 

 

Prostor, kjer se nahajajo električni razdelilniki s prostorom za priklop električnih komponent, se 

nahaja na lokaciji ob zadnjem boksu. Če bo v sklopu projekta potreben večji razdelilnik, ga mora 

izvajalec zagotoviti na tej lokaciji. 

 

Dovod iz transformatorske postaje RCERO do sortirnice v el. razdelilnik (SB030) je 3(4x150)mm2 AL. 

Obstoječ električni razdelilnik (SB030) omogoča 3 x 125A. Napajanje obstoječe balirne linije je 

izvedeno z 4x 50mm2 AL. Možna je nadgradnja le tega na večjo vrednost, kar zahteva predelavo 

električnega razdelilnika (SB030) in zamenjavo dovodnega električnega vodnika po obstoječih in 

dodatnih kabelskih policah do balirne stiskalnice, kar je, če je potrebno, v domeni ponudnika. 

 

 
Slika 6: Lokacija električnih razdelilnikov 

 

Podatki o materialu: 

 

Material za stiskanje: a) tetrapak 

 b) PP/PS 

 c) PET 

 e) ALU embalaža 

f) HDPE kanistri 

f) LDPE in PVC folije 

g) papir in karton velikosti do 2.000 mm 

 

Prisotnost vlage:   do 20 % 

Specifična teža:    30 - 200 kg/m3 
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Podatki o statiki objekta: 
 
Izvajalec mora statično preveriti nosilnost podlage in podlago nove balirne stiskalnice ustrezno 

prilagoditi. Navajamo ključne podatke, povzete po projektu faze PID RCERO Celje - SORTIRNICA št. 

proj. 34-1/07-kh, načrt št. 615 123, mapa 3/2.  

 

Objekt je:  

1. Montažna AB hala proizvajalca Primorje Ajdovščina temeljena na točkovnih temeljih, ki so 
medsebojno povezani s temeljnimi gredami; objekt je bil zgrajen leta 2007.  

2. Točkovni temelji so izvedeni na sloju podložnega betona; temeljenje je v peščenem melju do 
zaglinjenjenem peščenem melju; računska dopustna obremenitev temeljnih tal je 200 kPa. 

3. Talno ploščo (tlak v objektu) predstavlja 25 cm debela armiranobetonska monolitna plošča 
izvedena na sloju kamnite grede (tampona) debeline cca 50 cm.  

4. Talna plošča je izvedena z betonom vsaj C 25/30 in je armirana z gladko mrežno armaturo +Q385; 

zaščitni sloj armature je 5 cm. 

5. Talna plošča se ob robu (v fasadni liniji) prosto naslanja na točkovne temelje oz. temeljne grede. 

6. Plošča je na steno jaška (steno kinete) v vzdolžni osi C »pritrjena« s t. i. armaturnim členkom.  

7. Plošča je v prečni (krajši) smeri dilatirana (mozničena dilatacija) med osmi 3 in 4, ter v oseh 5, 8, 11 

in 14. 

 

Obratovalni pogoji: 

 

Temperatura:     -20 do 40 0C    

Okolje:     zaprt objekt, prah 
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III. TEHNIČNI PODATKI: 

 

Predmet izvedbe je: 

- demontaža obstoječe balirne stiskalnice; 

- dobava nove balirne stiskalnice v skladu s tehničnimi zahtevami; 

- montaža, priklop in zagon nove balirne stiskalnice; 

- integracija v nadzorni sistem obstoječe sortirne linije; 

- funkcionalna vzpostavitev delovanja linije z novo balirno stiskalnico. 

 

1. DEMONTAŽA OBSTOJEČE STISKALNICE 

 

Izvajalec pred namestitvijo nove balirne stiskalnice obstoječo balirno stiskalnico na lastne stroške 

demontira in prestavi na lokacijo znotraj centra RCERO Celje, ki jo določi naročnik (do 200 m).  

Ponudba mora zajemati vse potrebno za demontažo, odklop in odstranitev obstoječega stiskalnega 

sklopa iz linije in objekta. Odstranijo se tudi vse električne komponente, ki niso primerne za delovanje 

novega stiskalnega stroja (npr. električni vodniki z neustreznim presekom ipd). 

Obstoječe balirne stiskalnice izvajalec med demontažo ne sme poškodovati. V primeri poškodb bo 

stroške popravila pokril izvajalec. 

 

2. TEHNIČNE ZAHTEVE ZA BALIRNO STISKALNICO 

 

Ponudnik mora ob prijavi na JN podati vse podatke o ponujenem stroju, kot jih naročnik zahteva v 

spodnjih tehničnih zahtevah, da bo naročnik lahko ustrezno preveril vse zahtevane tehnične podatke.  

Poleg vseh ostalih zahtev bodo naslednje zahtevane karakteristike eksplicitno testirane oz. 

preverjane: 

- Teoretični pretok materiala [m3/h] oz. možna stiskalna prostornina (brez materiala) v 

časovnem okvirju = čas cikla (čas hoda stiskalnega bata iz začetne do končne pozicije in nazaj) 

X volumen stiskalnega kanala [m3/h] 

- Sila stiskanja: ponudnik mora priloži detajlni načrt glavnega potisnega cilindra (za izračun 

površine potisnega bata), izmeri se tlak olja med obratovanjem, rezultat = potisna sila 

 

2.1 Delovna zmogljivost 
 

➢ Teoretični pretok materiala    min 550 m3/h 

➢ pri materialu specifične teže 30 kg/m3    min 12 t/h 

➢ pri materialu specifične teže 50 kg/m3    min 20 t/h 

➢ pri materialu specifične teže 100 kg/m3   min 25 t/h 

➢ pri materialu specifične teže 150 kg/m3   min 30 t/h 

➢ pri materialu specifične teže 200 kg/m3   min 40 t/h 

Če ponudnik podaja zmogljivost stiskalnice za posamezni material v razponu (npr. od 13 do 15 t/h) 

mora biti spodnja vrednost (npr. 13 t/h) večja ali enaka od minimalno zahtevanih zgoraj. 
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2.2 Specifikacije: 
➢ Sila stiskanja:        min. 940 kN  

➢ Specifična sila stiskanja:       min. 115 N/cm2   

➢ Skupna priključna električna moč (pogon hidravličnega agregata, perforatorja in ostala 

oprema stroja) :       max. 140 kW 

➢ Število glavnih pogonskih motorjev stiskalnice:    min: 2 

➢ Minimalna pogonska moč posameznega pogonskega motorja:  min. 40 kW 

➢ Obratovalna napetost:                      400 V/50 Hz 

➢ Razred izolacije:       F   

➢ Razred zaščite:                      IP 55 

➢ Mere stiskalnega kanala:  

o Širina:        min. 1100 mm 

o Višina:        min. 720 mm 

➢ Mere polnilnega lijaka:    

o Dolžina:       min. 1600 mm 

o Širina:        min. 950 mm 

➢ Dolžina bale (nastavljivo):     800 mm do cca 2500 mm 

➢ Stroj mora omogočati merjenje dolžine bale z možnostjo spreminjanja dolžine. 

➢ Število veznih žic:                     min 5 kom 

➢ Stroj mora omogočati zaznavanje prisotnosti vezalne žice. 

➢ Teža osnovnega stroja brez dodatne opreme (perforatorja, idr.): min 30 ton     

➢ Raven hrupa:         <85 dB (A) 

➢ Barva: Osnovna barva vsaj 60 mikronov, pokrivna barva vsaj 60 mikronov v barvi RAL 7001 

(ker je celotna linija v podobnih barvah). 

➢ Izhodna rampa - drča za bale. 

➢ Polnilni lijak s kontrolnimi vrati, servisno ploščadjo in integrirano lestvijo za varen dostop. 

➢ Ogrevanje in prezračevanje v električni krmilni omarici za temperature okolja <0 °C 

in vlažne razmere. 

➢ Priključitev na obstoječi verižni trak.  

➢ Senzorika za zaznavanje prisotnosti materiala in krmiljenje intervalov stiskanja. 

➢ Vsa senzorika in njeno stanje mora biti vidna na osnovni sliki zaslona na dotik. 

➢ Hidravlično delujoč protitlačni stiskalni kanal mora biti konične izvedbe. 

➢ Hidravlično nastavljiva koničnost stiskalnega kanala, glede na vrsto materiala. 

➢ Števec bal, integriran v prikaz besedilnega polja zaslona na dotik. 

➢ Merilec dolžine bal, integriran v prikaz besedilnega polja zaslona na dotik. 

➢ Stroj mora imeti nameščen varnostni sistem izhodnih bal, kateri bo preprečeval, da bi prišlo 

do trka bal v steno in s tem do poškodb na stroju ali objektu 

➢ Elektronsko merjenje poti stiskalnega bata, integrirano v prikaz besedilnega polja zaslona 

na dotik. 

➢ Stiskalna komora v stiskalnici mora biti narejena iz dvojne pločevine, s tem da mora biti 

obrabna pločevina v stiskalni komori in vodila stiskalnega bata zamenljiva ter narejena iz 

jekla odpornega na obrabo (minimalno kot npr. hardox 500 ali boljše). 

➢ Najvišja možna zaščita dostopa in posluževanja za operativno osebje s pomočjo: 

o Izklopna varnostna stikala (nujni stop) 
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o Brezkontaktna varnostna stikala na območjih za dostop in vzdrževanje stiskalnice 

o Varnostni sistem, kateri varuje operativno osebje pred poškodbami v primeru 

padca na dozirni trak stiskalnice, skladno z DIN EN16252.2013-03 (kot npr.: Borema 

Life Guard PSS i-BOR 17) 

➢ Kardansko ali zglobno vpetje glavnega stiskalnega valja, za preprečevanje obrabe in 

poškodb potisnega valja 

➢ Stiskalni bat mora biti na kolesih z ležaji in opremljen s čistilci-strgali za samodejno čiščenje 

tirov koles 

➢ Avtomatski sistem vezave žic (kot npr. Hydromat) 

➢ Samodejni centralni mazalni sistem mazanja stroja, z doseganjem tlaka min. 350 bar in 

rezervoarjem 3-4 kg 

➢ Krmilna omara z led barvnim zaslonom na dotik mora biti nameščena na levi strani stroja, 

glede na smer izmeta bal, dosegljiva s tal in omogočati popoln pregled nad vezalnim 

sistemom  

➢ Stroj in vsa oprema mora bi nova, leto izgradnje mora biti tudi leto dobave 

➢ Zvočni signal ob vklopu stroja in ob napaki 

➢ Led semafor (zelena luč-delovanje/rdeča luč-zastoj) 

 
2.3 Pogon 

Elektro hidravlični pogon  
 
2.4 Hidravlični sistem 

➢ Oljni hladilnik hidravličnega olja s termostatom 

➢ Obratovalni hidravlični tlak:     min. 300 barov 

➢ Prostornina rezervoarja za hidr. olje:    min. 2000 L   

➢ Nivojsko stikalo za zaznavanje nivoja hidr. olja in ob nezadostni količini sproži alarm 

➢ Senzor temperature hidr. olja 

➢ Hidravlično delujoč protitlačni kanal za popolnoma avtomatsko izdelavo bal 

➢ Grelec hidravličnega olja s samodejnim delovanjem <0 ° C 

➢ Zanesljiv hidravlični pogon, z nizko šumnimi črpalkami 

➢ Obtočni filter hidravličnega olja 

2.5 Oprema 
➢ Držala za kolute vezalnih žic in vodilo za velike zvitke žic (teža posameznega koluta od 

250-300kg) 

➢ Perforator za PET,PP/PS, HDPE embalažo naslednjih karakteristik: 

• Perforator mora omogočati perforitanje (luknjanje) PET embalaže (plastenke), 

PP/PS in HDPE embalaže do volumna 10 L (kanistri) 

• Dvo- ali štiri-rotorski perforator  

• Zmogljivost perforatorja mora biti usklajena z zmogljivostjo celotnega stroja 

• Perforator, mora biti integriran v dozirni lijak stiskalnice , delovanje pa mora biti 

povsem avtomatsko in vodeno s strani nadzornega sistema stiskalnice 

• Perforator mora biti nameščen na način, kateri omogoča samodejni uvlek in 

izvlek ob spremembi izbire baliranega materiala 

• Samodejno varovanje (zasuk rotorja naprej/nazaj) v primeru zamašitve 
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• Dostopen za čiščenje 

• Varovanje pred preobremenitvijo 

 

3. TEHNIČNE ZAHTEVE - ELEKTRO: 

 

Izvajalec v okviru električnih del: 

- prevzame in zagotovi vsa potrebna električna dela za izvedbo in delovanje predmeta javnega 

naročila, 

- vgradi vso potrebno električno opremo (električni razdelilniki, varovanje, kontrolo upravljanja vseh 

želenih električnih pogonov, zaščite, preobremenitve, signalizacije, alarmiranja, prenapetostne 

zaščite …), 

- zagotovi električno inštalacijo, ki zadovoljuje standardu IP55 ali več, 

- zagotovi, da so vsi električni vodniki oplaščeni in dodatno varovani pred glodalci (kot npr.: kovinski 

oplet ali poseben oplet odporen proti glodalcem; npr: Flexo® Rodent Resistant). 

 

Vse elektro komponente morajo biti nove. 

 

Nivo kvalitete električne opreme: 

Spodaj navedeni proizvajalci za posamezni sklop opreme oz. materiala predstavljajo zahtevani nivo 

kvalitete električne opreme. Če bo ponujena oprema oz. material drugega proizvajalca, mora biti 

enake ali boljše kvalitete glede na zanesljivost, trajnost in načina sistemskega vzdrževanja. 

- razdelilniki: Rittal, 

- stikalna oprema: Schneider, Siemens, 

- krmilna oprema: Siemens (PLC, serija S7-1500) 

- senzorika: Omron. 

 

4. TEHNIČNE ZAHTEVE - NADZOR: 

 

Balirna stiskalnica ima lasten nadzor na lastnem panelu, kjer je možno parametriranje in lokalni 

nadzor nad delovanjem. 

V slopu tega naročila izvajalec balirno stiskalnico integrira tudi v nadzorni sistem celotne linije. 
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Slika 7: Poenostavljen prikaz obstoječih in novih povezav ter dela na krmilju; z modro so označena 

dela po tej projektni nalogi 

 

Izvajalec uredi profinet komunikacijo in priklop komponent na obstoječ krmilnik, ki nadzira celotno 

linijo. Licenca krmilnika ima na voljo dovolj tagov. Izvajalec vse funkcionalnosti sprogramira na 

obstoječem krmilniku, ki ga po potrebi dogradi z razširitvenimi karticami in vsemi potrebnimi 

komponentami (razdelilnik, kontaktorji, varovanja…). Ponudnik si bo moral postaviti koncept, kam 

bo fizično priklopil periferijo ter določiti potrebno število vhodov in izhodov. 

Programiranje scade za nadzor in prikaz vseh zahtevanih funkcionalnosti uredi na obstoječem panelu 

za ročno posluževanje skladiščnih transporterjev in balirne stiskalnice, ki je posebna scada ločena od 

glavne scade sortirnice (Scada na sliki označena z 2). 

Izvajalec bo posegal v obstoječ nadzorni sistem, pri čemer v obstoječe funkcionalnosti ne sme 

posegati. Vsakršne spremembe obstoječih funkcionalnosti naročniku lahko povzročijo gospodarsko 

škodo, zato bo v tem primeru izvajalca bremenijo vsi morebitni stroški zaradi okvar oziroma zastojev. 

 



 

12/15 

 
Slika 8: Lokacija scade 2 - Panel za ročno posluževanje skladiščnih transporterjev in balirne stiskalnice 

 

 
Slika 8: Scada 2 - Panel za ročno posluževanje skladiščnih transporterjev in balirne stiskalnice; spodaj 

vizualizacija 

 

Krmilje balirne stiskalnice mora z nadzornim sistemom komunicirati dvosmerno vso smiselno 

komunikacijo; vsebuje naj vsaj naslednjo komunikacijo:  

PRIPRAVLJEN/NAPAKA, DELOVANJE/NEDELOVANJE, START/STOP, NASTAVITEV MATERIALA 
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Nadzorni sistem je v celoti last naročnika in se preda v neomejeno uporabo naročniku. Izvorna koda 

aplikativne programske opreme mora biti v celoti odprta za naročnika, vsi programski bloki pa morajo 

biti opremljeni s komentarji, da jih lahko razume usposobljen strokovnjak naročnika, ki želi izvajati 

spremembe in nadgradnje. Programska oprema v celoti postane last naročnika. Vsa izvorna 

programska oprema se preda naročniku v arhiv ob predaji ter ob vsakem popravku v času garancije. 

 

Dobavljena oprema mora biti pregledana in preizkušena v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri 

delu in podzakonskimi akti po namestitvi in pred prvim zagonom s strani pooblaščenega organa. 

 

IV. SPECIFIKACIJE DELOVANJA 

 

Na objektu že deluje obstoječa balirna stiskalnica, ki je integrirana v linijo. Izvajalec mora izvesti vsaj 

takšno delovanje, kot je obstoječe. Nova balirna stiskalnica mora omogočati popolnoma avtomatsko 

stiskanje z neprekinjenim dovajanjem materiala v polnilni lijak ter neprekinjen izmet bal. 

 

ZASLON NA DOTIK - lokalno 

Nadzor s pomočjo barvnega zaslona na dotik, kateri mora omogočati popoln pregled in nadzor nad 

stiskalnico, grafični in simbolični prikazi delovanja, izpis vseh alarmov itd. 

• Meni za posluževanje v slovenskem jeziku. 

• Izpis vseh alarmov, dogodkov in njihovi komentarji v slovenskem jeziku. 

• V osnovnem meniju zaslona na dotik, morajo biti grafično in simbolično prikazani  vsaj naslednji 

podatki: 

- trenutno stanje stroja (delovanje/zaustavitev) 

- trenutna pozicija stiskalnega bata 

- trenutna dolžina bale 

- nastavljena dolžina bale 

- trenutno stanje (delovanje/zaustavitev) in pozicija perforatorja  

- trenutno stanje posameznega senzorja 

- vrsta materiala, kateri se trenutno balira 

- čas in datum 

- režim obratovanja(avtomatsko/ročno delovanje) 

- temperatura hidr. olja 

• Eternet povezava za oddaljen dostop, z namenom analiziranja in morebitne odprave napak na 

daljavo. 

• Možnost nastavitve vsaj 30 različnih programov baliranja glede na vrsto materiala. 

• Za posamezno balirano frakcijo mora krmilnik omogočati vsaj naslednje vnose, katere je mogoče 

poljubno spreminjati in arhivirati-shraniti: 

- naziv materiala        

- dolžina bale      

- toleranca dolžine bale    

- število obratov vezanja žice    

- čas odpiranja protitlačnega kanala 

- ustavitev dozirnega transporterja glede na prisotnost materiala v polnilnem lijaku 

- uporaba perforatorja (luknjača) 
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- pritisk odpiranja protitlačnega kanala 

- ponovitev stiskanja pred vezanjem 

- ponovitev dviga in spusta vezalnih igel 

 

KRMILNIK IN SCADA 2 

Posluževanje z balirno stiskalnico v povezavi z delovanjem skladiščnih transporterjev se bo vršilo 

preko scade 2, kot je v praksi sedaj. Tu bodo vidni dvosmerni signali balirne stiskalnice, navedeni v 

poglavju 4. Gre za manjši nabor komunikacije s centralnim panelom balirne stiskalnice, ki je namenjen 

učinkovitemu upravljanju z z balirno stiskalnico v povezavi z integracijo s centralnim nadzornim 

sistemom linije. 

 

Komunikacija z nadzornim sistemom bo zagotovila, da bo operater/nadzorni sistem spreminjal med 

režimi delovanja ter sprožil in ustavil delovanje. 

 

V. SPLOŠNE IN TEHNIČNE ZAHTEVE TEHNOLOŠKE OPREME 

 

1. Pri postavitvi nove opreme je izvajalec dolžan izvesti vsa povezana potrebna dela na obstoječih 
konstrukcijah, napravah in sistemih. 

2. Stroj mora biti izdelan skladno s standardi in normativi, ki veljajo za podobne stroje v EU. 

3. Postavitev mora zagotavljati varnost in vzdrževanje opreme skladno z vsemi varnostnimi predpisi 
glede varstva pri delu in zahtev varnosti iz veljavne Direktive o strojih (2006/42/ES). 

4. Oblika stroja mora biti zasnovana po najnovejših oblikovnih in tehničnih standardih, da bi 
zadovoljili zahteve in dosežke najbolj delavnih ter ergonomičnih pogojev; instalacije morajo bazirati 
na najmodernejših tehnikah; nepreizkušene inovacije niso dovoljene. 

5. Vsa dobavljena oprema mora biti nova. 

6. Oprema mora biti narejena tako, da v danih pogojih dela obratuje 16 ur na dan, 250 dni na leto, 
25 let, če je ustrezno vzdrževana v skladu z navodili; oprema mora biti odporna na uporabo v izjemnih 
pogojih (kakršni so pri naročniku), deformacijo in korozijo. 

7. Pomanjkanje materiala na strojih in napravah ne sme povzročiti zastoja v delovanju naprav. 

8. Do vseh komponent mora biti zagotovljen ustrezen in varen dostop do točk vzdrževanja, uporabe 
ter čiščenja. 

9. Nosilna konstrukcija mora biti izdelana iz standardnih ISO profilov, zaščitena ali s cinkanjem ali 
pobarvana (osnovna barva vsaj 60 mikronov, pokrivna barva vsaj 60 mikronov) 

10. Postavitev opreme mora biti predvidena in izvedena tako, da ne bo poškodovala obstoječe 
opreme, naprav in napeljav. 

11. Stroji morajo biti oblikovani tako, da bo potrebno čim manj vzdrževalnih del in da se poenostavi 
čiščenje lukenj zaradi oblog in ostalega materiala, ki prodre v notranjost. 

12. Za vso opremo je pred vgradnjo (pri dostavi na delovišče) treba priložiti ustrezna potrdila in certifikate 
oziroma izjave o skladnosti. 

13. Stroji, pogoni in elektromehanične komponente ter nadzorna oprema mora biti izvedena 
primerno za obratovanje v težjih delovnih pogojih, kjer so prisotni odpadki (agresivne spojine, vlaga, 
prah, žuželke, ptice, glodalci). 
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VI. POUČITEV IN DOKUMENTACIJA 

 

Izvajalec mora naročniku predati naslednjo dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem jeziku: 

1. Tehnično dokumentacijo vključno z načrti in shemami sistemov (električni, hidravlični) v digitalni 

obliki (See electrical ali E-plan s pripadajočo knjižnico) in pisni obliki v treh (3) izvodih. 

2. Kopijo izvorne kode aplikativne programske opreme s komentarji. 

3. Navodila za varno uporabo in upravljanje naprave. 

4. Navodila za vzdrževanje in servisiranje naprave. 

5. Seznam nadomestnih delov v elektronski in pisni obliki. 

6. Izjavo o skladnosti. 

7. Poročilo o pregledu delovne opreme. 

8. Seznam pooblaščenih servisov. 

9. Garancijsko izjavo. 

 

Izvajalec zagotovi poučitev predstavnikov naročnika za obratovanje in vzdrževanje naprave ter o tem 

izda pisno potrdilo o usposabljanju. 

 

VII. POGOJI IN TERMINI DOBAVE 

 

Dobaviti in namestiti opremo, vključno z zahtevano dokumentacijo v roku 150 koledarskih dni od 

podpisa pogodbe, na lokacijo RCERO Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje.  

 

Naročnik ima redni dovoz odpadkov, zato predstavlja čas zastoja v napravi dodatne stroške. 

Izvajalcu se omogoči maksimalni čas montaže 14 koledarskih dni. Čas se šteje od dneva, ko mora 

naročnik ustaviti obratovanje obstoječe sortirne linije do ponovnega zagona linije. 

 

Izbrani ponudnik bo moral ob uvedbi v delo naročnika seznaniti s podrobnejšim terminskim planom 

izvedbe del, iz katerega bo razviden predviden čas demontaže obstoječe balirne stiskalnice in 

montaže nove. Čas demontaže in montaže, vključno s pridobitvijo vse potrebne tehnične 

dokumentacije za obratovanje in prevzem tehnološke naprave ne bo smel biti daljši od 14 koledarskih 

dni. To je bistvena sestavina dogovora.  

 

VIII. GARANCIJA 

  

Zahtevana garancijska doba za vso dobavljeno opremo in izvedena dela je min. 24 mesecev. Za čas 

trajanja garancije bo sklenjena servisna pogodba. 


