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Predmet javnega naročila: Dobava različnih vrst posod za zbiranje in prevoz odpadkov 
Št. javnega naročila: 18/JN-2021/B 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA 
 

I. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

Predmet javnega naročila je dobava različnih vrst posod za zbiranje in prevoz odpadkov. Predmetno 
javno naročilo je razdeljeno na šest (6) sklopov: 

 
Sklop št. 1. Dobava kovinskih nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov  
Sklop št. 2. Dobava poliestrskih nadzemnih zvonov za  zbiranje odpadkov 
Sklop št. 3. Dobava kovinskih podzemnih zabojnikov in armiranih betonskih jaškov 
Sklop št. 4. Dobava polpodzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov 
Sklop št. 5. Dobava kontejnerjev za samonakladalce  
Sklop št. 6. Dobava roll kontejnerjev 

 
II. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VSE SKLOPE 
 
1. Naročnik dovoljuje pri vseh sklopih, da je poleg predpisanih materialov lahko uporabljen primerljiv 
oz. ekvivalenten material, ki je po svojih tehničnih in ostalih značilnostih primeren za izdelavo 
zahtevanih izdelkov, skladno s standardi in tolerancami strojne stroke pod pogojem, da zagotavljajo 
ustrezno funkcionalnost posameznih enot, kakor tudi izpolnjujejo varnostne zahteve. 
 
2. Za posode za zbiranje odpadkov v primeru sklopov 1-4 je zahtevana garancijska doba minimalno 24 
mesecev, v primeru sklopov 5 in 6 minimalno 12 mesecev.  
 
3. Naročnik si pridružuje pravico, da pred oddajo javnega naročila, zahteva od najugodnejšega 
ponudnika, da mu omogoči ogled ponujenih  posod za zbiranje in prevoz odpadkov in drugih 
pripadajočih elementov, ki so predmet tega javnega naročila, in sicer v petih delovnih dneh od poziva 
naročnika. 
 
4. Naročnik dovoljuje odstopanja pri volumnih vseh posod 10 % navzgor in 5 % navzdol. 
 

III. ZAHTEVANA TEHNIČNA DOKUMENTACIJA ZA VSE SKLOPE 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti kataloge oz. prospekte, iz katerih bo razvidno, da ponujene posode 
za zbiranje in prevoz odpadkov oziroma drugi pripadajoči elementi ustrezajo tehničnim zahtevam iz 
teh specifikacij. Ponudnik mora v katalogu oz. prospektu jasno označiti, kateri model, tip posode za 
zbiranje odpadkov ponuja v svoji ponudbeni dokumentaciji. Vsa zahtevana tehnična dokumentacija 
vključno z navodili za varno uporabo morajo biti tudi v elektronski obliki. 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 

▪ za vsako posamezno vrsto (model, tip) ponujene posode za zbiranje odpadkov oz. posamezne 
pripadajoče elemente le-teh izjavo o skladnosti in CE certifikate, 

▪ za vse zahtevane materiale (kovina, pločevina, beton) ustrezne A-teste. 
 

IV. SPLOŠNE ZAHTEVE ZA SKLOPE ŠT. 1, 2, 3 IN 4  
 
V primeru sklopov št. 1, 2, 3 in 4 mora ponujena oprema omogočati praznjenje zabojnikov z vpenjalno 
kljuko F90.  
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V. TEHNIČNE ZAHTEVE PO SKLOPIH   
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1: DOBAVA KOVINSKIH NADZEMNIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV 
 
Zahtevane tehnične karakteristike po posameznih zabojnikih so naslednje:  
 

a. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV:  
- volumen 3750 L; 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm, max. 1850 x 1650 x 1630 mm; 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-

svetlo siva;  mat izvedba; fino strukturirana; 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje,  

volumen 60 - 70 L, prašno barvano v barvo RAL 6032-zelena; 

- ključavnica za zaklepanje predalnika; 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika; 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 

smetarskega vozila; 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine; 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 2 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 390 L; 
- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika. 

  
b. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE:  

- volumen 3750 L; 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm, max. 1850 x 1650 x1630 mm; 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-

svetlo siva; mat izvedba; fino strukturirana; 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje, 

volumen 60 -70 L, prašno barvano v barvo RAL 1018-rumena; 

- ključavnica za zaklepanje predalnika; 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika; 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 

smetarskega vozila; 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine; 
- spodnja vrata vroče cinkana (debelina pločevine 2 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 390 L; 
- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika.  

   
c. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE PAPIRJA IN KARTONSKE EMBALAŽE:  

- volumen 3750 L; 

- mere: min. 1750 × 1550 × 1600 mm,  max. 1850 x 1650 x 1630 mm; 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-

svetlo siva; mat izvedba; fino strukturirana; 
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- vnos odpadkov na sprednji in zadnji strani: podolgovata odprtina iz nerjavečega jekla ter s 
PVC zaščitnimi trakovi,  dimenzija odprtine: (min. 1020 do max. 1040) × (min. 230 do max. 
250) mm, prašno barvano v barvo RAL 3020-rdeča; 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 

smetarskega vozila; 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine; 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 2 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 390 L; 

- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika. 

   
d. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE STEKLA:  

- volumen 2250 L; 

- mere: min. 1050 × 1550 × 1600 mm,  max. 1150 x 1650 x 1630 mm; 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-

svetlo siva; mat izvedba; fino strukturirana; 
- vnos odpadkov na sprednji in zadnji strani: okrogla odprtina iz nerjavečega jekla ter s PVC 

zaščitnimi trakovi, dimenzija odprtine: fi 240-260 mm, prašno barvano v barvo RAL 9016-
bela; 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 

smetarskega vozila; 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine; 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 2 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 230 L; 

- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika. 

   
e. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV:  

- volumen 2250 L; 

- mere: min. 1050 × 1550 × 1600 mm,  max. 1150 x 1650 x 1630 mm; 
- material stranice: pocinkana pločevina min. 1,5 mm; prašno barvano v barvo RAL 9022-

svetlo siva; mat izvedba; fino strukturirana; 
- vnos odpadkov na sprednji strani: predalnik iz nerjavečega jekla z ročajem za odpiranje, 

volumen 30-35 L, prašno barvano v barvo RAL 8024-rjava; 

- ključavnica za zaklepanje predalnika; 
- vnos odpadkov iz zadnje strani: blindirana odprtina iz pocinkane pločevine, prašno barvano 

v barvo RAL 8024-rjava; 

- UV odporne nalepke - na sprednji in zadnji strani - vsebina in design po želji naročnika; 

- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 

- nožno odpiralo za odpiranje predalnika za vnos odpadkov; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 

smetarskega vozila; 

- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih kovinskih profilov in pločevine; 
- spodnja vrata vroče cinkana (min. debelina pločevine 2 mm), material S235JR, zalogovnik za 

izcedne vode volumna min. 230 L; 
- kovinsko vodilo za pozicioniranje zabojnika. 
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Okvirne količine za sklop št. 1: Dobava kovinskih nadzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov: 
 

Vrsta zabojnika  Okvirna 
letna 
količina 

a. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV  10 

b. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE ODPADNE EMBALAŽE 10 

c. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE PAPIRJA IN KARTONSKE EMBALAŽE 10 

d. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE STEKLA 10 

e. NADZEMNI ZABOJNIKI ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 10 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 2: DOBAVA POLIESTRSKIH NADZEMNIH ZVONOV ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV 
 
Zahtevane tehnične karakteristike poliestrskih nadzemnih zvonov so:    
 
- biti morajo izdelani iz ojačenega poliestrskega materiala, debeline 5-10 mm, ki je ognje odporen;  
- biti morajo pravokotne oblike, velikosti 1800 L in 2500 L;  

- imeti morajo vpenjalno kljuko F90 za vpenjanje zabojnika s pomočjo specialnega avtomatiziranega 
smetarskega vozila; 

- zvonovi velikosti 1800 L morajo imeti 2 okrogli odprtini, velikosti min. fi 160-180 mm z nihalnimi 
vratci; zvonovi velikosti 2500 L morajo imeti 2 ovalni odprtini, min. mere 458 × 210 mm opremljene 
z  nihalnimi vratci; 

- dno mora biti izdelano tako, da je onemogočen iztok tekočine in odpadkov, omogočati pa mora 
iztresanje odpadkov brez zatikanja, z notranjimi vodili ob steni posode; 

- zunanje površine morajo biti ravne – gladke, prav tako morajo biti zaščitene s kvalitetnim lakom, 
ki je odporen na vremenske vplive, UV žarke in ne izgublja sijaja; 

- omogočena mora biti izvedba v dveh barvah po želji naročnika z napisom za vrsto zbranih frakcij; 
- zunanje mere pravokotnega zvona: max. 1620 × 1140 mm. 
 
Okvirne količine za sklop št. 2: Dobava poliestrskih nadzemnih zvonov za zbiranje odpadkov: 
 

Vrsta in velikost zabojnika  Barva Okvirna letna 
količina 

a. NADZEMNI POLIESTRSKI ZVON ZA ZBIRANJE ODPADKOV 
(STEKLO) - 1800 L 

zeleno bela 30 

b. NADZEMNI POLIESTRSKI ZVON ZA ZBIRANJE ODPADKOV 
(PAPIR) - 2500 L 

zeleno rdeča 30 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 3: DOBAVA KOVINSKIH PODZEMNIH ZABOJNIKOV IN ARMIRANIH 
BETONSKIH JAŠKOV 
 
V primeru sklopa št. 3 se zahtevajo zabojniki enakega videza, kot se že nahajajo v mestnem jedru  
Mestne občine Celje, in sicer na lokacijah Muzejski trg, Lilekova, Stanetova in Gregorčičeva ulica.  
 

 
Slika 1. Podzemni zabojniki na Gregorčičevi ulici v Mestni občini Celje 

 
Slika 2. Podzemni zabojniki v linijski postavitvi na Stanetovi ulici v Mestni občini Celje  



7 
 

Sklop obsega dobavo kovinskih podzemnih zabojnikov ter armiranih betonskih jaškov.  
 
Zahtevane tehnične karakteristike za kovinske podzemne zabojnike so naslednje:  
 
a. PODZEMNI SISTEM ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV, EMBALAŽE IN PAPIRJA 

(volumen podzemnega kontejnerja 5000 L) 
 
▪ PODZEMNI KONTEJNER S POHODNO PLATFORMO PRIREJENO ZA VGRADNJO ZAKLJUČNEGA 

TLAKA, VPENJALNO KLJUKO F90 ZA VPENJANJE ZABOJNIKA S POMOČJO SPECIALNEGA 
AVTOMATIZIRANEGA SMETARSKEGA VOZILA: 
- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki (min. debelina 2/3 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan okvir spodnjih vrat (min. debelina 2,5/8 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana spodnja vrata (min. debelina 2 mm), material S235JR, zalogovnik za izcedne 

vode volumna min. 310 L; 
- vroče cinkana platforma prirejena za vgradnjo zaključnega tlaka debeline min. 20 mm; 
- stene kontejnerja – pocinkana pločevina min. 1,5 mm; 
- kontejner mora biti zaščiten proti vdoru dežja; 
- dimenzije kontejnerja 5000 L: max. 1950 × 1950 × 2300 mm. 

 
▪ NADZEMNA ENOTA ZA ODLAGANJE ODPADKOV S PREDALNIKOM VOLUMNA MIN. 100 L: 

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvaliteta AISI 304 ali podobno, debelina min. 2 mm, prašno 
barvano v barvi po specifikaciji naročnika (antigrafitna kvalitetna poliestrska prašna barva); 

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kvaliteta AISI 316 ali podobno; 
- 4 kosi visoko kvalitetne UV odporne nalepke - vsebina in design po želji naročnika; 
- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine; 
- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote; 
- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- velikost nadzemne enote: max. 750 × 750 × 1300 mm. 

 
▪ KOVINSKA VARNOSTNA PLATFORMA Z DVIŽNIM SISTEMOM IN KOVINSKO KONSTRUKCIJO: 

- vogalniki iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- podporni škripec iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- vroče cinkan glavni zgornji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan spodnji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana dvižna ploščad (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- 2 kosa protiuteži (min. debelina 58 mm), material S235JR; 
- dimenzije max. 1880 × 1880 × 2445 mm. 

 
b. PODZEMNI SISTEM ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN STEKLA (volumen podzemnega 

kontejnerja 3000 L) 
 
▪ PODZEMNI KONTEJNER S POHODNO PLATFORMO PRIREJENO ZA VGRADNJO ZAKLJUČNEGA 

TLAKA, VPENJALNO KLJUKO F90 ZA VPENJANJE ZABOJNIKA S POMOČJO SPECIALNEGA 
AVTOMATIZIRANEGA SMETARSKEGA VOZILA: 
- vroče cinkane notranje ojačitve in kotniki (min. debelina 2/3 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan okvir spodnjih vrat (min. debelina 2,5/8 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana spodnja vrata (min. debelina 2 mm), material S235JR, zalogovnik za izcedne vode 

volumna min. 310 L; 
- vroče cinkana platforma prirejena za vgradnjo zaključnega tlaka debeline min. 20 mm; 
- stene kontejnerja – pocinkana pločevina min. 1,5 mm; 
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- kontejner mora biti zaščiten proti vdoru dežja; 
- dimenzije kontejnerja 3000 L: max. 1950 × 1950 × 1500 mm. 

 
▪ NADZEMNA ENOTA ZA ODLAGANJE ODPADKOV S PREDALNIKOM VOLUMNA MIN. 100 L: 

- ohišje nadzemne enote iz inox jekla, kvaliteta AISI 304 ali podobno, debelina min. 2 mm, prašno 
barvano v barvo po specifikaciji naročnika (antigrafitna kvalitetna poliestrska prašna barva); 

- predalnik za odlaganje odpadkov iz inox jekla, kvaliteta AISI 316 ali podobno; 
- 4 kosi visoko kvalitetne UV odporne nalepke - vsebina in design po želji naročnika; 
- notranja konstrukcija iz vroče cinkanih profilov in pločevine; 
- nožno odpiralo za odpiranje predalnika nadzemne enote; 
- ključavnica za zaklepanje predalnika nadzemne enote; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- velikost nadzemne enote: max. 750 × 750 × 1300 mm. 

 
▪ KOVINSKA VARNOSTNA PLATFORMA Z DVIŽNIM SISTEMOM IN KOVINSKO KONSTRUKCIJO: 

- vogalniki iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- kovinska konstrukcija iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- podporni škripec iz pocinkane pločevine min. 1,5 mm; 
- vroče cinkan glavni zgornji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkan spodnji okvir (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- vroče cinkana dvižna ploščad (min. debelina 2,5 mm), material S235JR; 
- 2 kosa protiuteži (min. debelina 58 mm), material S235JR; 
- dimenzije max. 1880 × 1880 × 2445 mm. 

 
c. ARMIRANO BETONSKI JAŠEK ZA 5 M3 KONTEJNER 
 
Armirani betonski jaški so namenjeni za vgradnjo podzemnih zabojnikov. Armirani betonski jaški se 
morajo prilagoditi dimenzijam podzemnih zabojnikov. 
 
Zahtevane tehnične karakteristike za armirano betonski jašek za 5 m3 kontejner s kovinskim okvirjem 
za odvodnjavanje in pločevinastim odtokom so: 
- vgrajena sidra za dvig, transport in montažo; 
- kovinska armatura po statičnem izračunu; 
- beton C35-45 S5 XA2 dmax15, hidro izolacijski aditivi; 
- vroče cinkan kovinski okvir za odvodnjavanje, min. 4 mm, material S235JR; 
- 8 kosov pocinkanih pločevinastih profilov - žleb za odtok padavinskih vod, debelina min. 1,5 mm; 
- dimenzije AB jaška: max. 1950 × 1950 × 2600 mm; 
- vodotesen. 

 
Okvirne količine za sklop št. 3: Dobava kovinskih podzemnih zabojnikov in armiranih betonskih 
jaškov 
 

Vrsta posode za zbiranje odpadkov/velikost posode Okvirna letna 
količina 

a. PODZEMNI SISTEM ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV, 
EMBALAŽE IN PAPIRJA – 5000 L 

15 

b. PODZEMNI SISTEM ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV IN STEKLA – 3000 L 10 

c. ARMIRANO BETONSKI JAŠEK ZA 5 M3 KONTEJNER 25 

 
Ponudbena vrednost mora v ceni na enoto vključevati dobavo, transport in tehnično podporo pri 
vgradnji podzemnih zabojnikov na posamezni predvideni lokaciji.  
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 4: DOBAVA POLPODZEMNIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV 
 
Zahtevane tehnične karakteristike za polpodzemne zabojnike za zbiranje odpadkov so naslednje: 
 
a. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV: 

- volumen 5000 L;  
- vgrajen zbiralni boben z volumnom min. 60 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in 

mehansko ključavnico in cilindričnim vložkom; 
- maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1800 mm; 
- material ohišja kontejnerja: linearni PE (natezna trdnost materiala več od 19 MPa); 
- zunanje ohišje kontejnerja 5000 L - monolitna izvedba; 
- vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitvenimi rebri horizontalne in vertikalne 

pozicije; 
- integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L je 148 mm 

(zunanji del); 
- integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja; 
- ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi 

podtalnice – jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- 100 % vodotesnost; 
- zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino; 
- odpornost na vlago, korozijo, udarce in UV: zunanje ohišje vsaj UV8 in zaščitni pokrov vsaj 

UV10; 
- zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva; 
- napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 320 × 100 mm in 320 × 350 mm; 
- sistem za sidranje ohišja v štirih (4) točkah – izdelano iz PE materiala; 
- sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 

10327; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 

loput, izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano; praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila; 

- notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L; 
- volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 5000 L je 180 L; 
- atestirana nosilnost min. 2000 kg; 
- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 

 
b. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 5000 L ZA ZBIRANJE EMBALAŽE: 

- vgrajen zbiralni boben z volumnom 60 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in mehansko 
ključavnico in cilindričnim vložkom; 

- maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm; 
- material ohišja kontejnerja: linearni PE (natezna trdnost materiala več od 19 MPa); 
- zunanje ohišje kontejnerja 5000 L  - monolitna izvedba; 
- vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne 

pozicije; 
- integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L – 148 mm 

(zunanji del); 
- integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja; 
- ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi 

podtalnice – jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- 100 % vodotesnost; 
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- zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino; 
- odpornost na vlago, korozijo, udarce in UV: zunanje ohišje vsaj UV8 in zaščitni pokrov vsaj 

UV10; 
- zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva; 
- napisni tabli – AL material npr. DIBON min. debeline 2 mm in velikosti: 320 x 100 mm in 320 x 

350 mm; 
- sistem za sidranje ohišja v štirih (4) točkah – izdelano iz PE materiala; 
- sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 

10327; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 

loput, izdelanega iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila; 

- notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L; 
- volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 5000 L je 180 L; 
- atestirana nosilnost min. 2000 kg; 
- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 

 
c. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 5000 L ZA ZBIRANJE PAPIRJA: 

- maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm; 
- material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa); 
- zunanje ohišje kontejnerja 5000 L  - monolitna izvedba; 
- vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne 

pozicije; 
- integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 5000 L – 148 mm za 

3000 – 120 mm (zunanji del); 
- integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja; 
- ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi 

podtalnice – jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- 100 % vodotesnost; 
- zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino; 
- odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: zunanje ohišje vsaj UV8 in zaščitni pokrov vsaj 

UV10; 
- zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva; 
- napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 320 × 100 mm in 320 × 350 mm; 
- sistem za sidranje ohišja v štirih (4) točkah – izdelano iz PE materiala; 
- samozapiralni pokrov dimenzije 600 mm in odlagalne odprtine 600 × 100 mm izdelan iz PE 

karakteristike UV10 z ročnim odpiranjem in mehansko servisno ključavnico; 
- sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 

10327; 
- Vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 

loput, izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila; 

- notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 3810 L; 
- volumen zbiralnih loput notranjega vložka za tip 5000 L - 180 L; 
- atestirana nosilnost min. 2000 kg; 
- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti; 
- izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
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d. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 3000 L ZA ZBIRANJE STEKLA:  
- maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm; 
- material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa); 
- zunanje ohišje kontejnerja 3000 L - monolitna izvedba; 
- vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne pozicije; 
- integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 3000 L – 120 mm (zunanji 

del); 
- integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja; 
- ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice 

– jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- 100 % vodotesnost; 
- zunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino; 
- odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: zunanje ohišje vsaj UV8 in zaščitni pokrov vsaj UV10; 
- zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva; 
- napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 320 × 100 mm in 320 × 350 mm; 
- sistem za sidranje ohišja v tri (3) točke – izdelano iz PE materiala; 
- samozapiralni pokrov dimenzije 400 mm izdelan iz PE karakteristike UV10 z ročnim odpiranjem in 

mehansko servisno ključavnico in odlagalne odprtine za steklo z zaščitno gumo 265 mm; 
- sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 

loput, izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila; 

- notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom 2070 L; 
- volumen zbiralnih loput notranjega vložka za tip 3000 L - 60 L; 
- atestirana nosilnost 1750 kg; 
- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti; 
- izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
 

e. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 3000 L ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV: 
- vgrajen zbiralni boben z volumnom 40 L v nerjaveči izvedbi z ročnim odpiranjem in mehansko 

ključavnico in cilindričnim vložkom; 
- maksimalna globina vkopa kontejnerja: 1500 mm; 
- material ohišja kontejnerja: linearni PE  (natezna trdnost materiala več od 19 MPa); 
- zunanje ohišje kontejnerja 3000 L  - monolitna izvedba; 
- vkopani del ohišja izdelan v monolitni izvedbi z ojačitveni rebri horizontalne in vertikalne pozicije; 
- integrirani kanal zunanjega ohišja za odzračevanje kontejnerja širina za 3000 L – 120 mm (zunanji 

del); 
- integrirani 90° kanal za ojačitev dna zunanjega ohišja kontejnerja; 
- ojačitev dna na notranji strani zunanjega ohišja za preprečitev deformacije dna zaradi podtalnice 

– jeklena konstrukcija vroče cinkana po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- 100 % vodotesnost;  
- zuunanji zaščitni pokrov izdelan iz PE materiala – siva barva in servisno revizijsko odprtino; 
- odpornost na vlago, korozijo, udarce in  UV: zunanje ohišje vsaj UV8 in zaščitni pokrov vsaj UV10; 
- zunanji okrasni kompozitni panel ohišja kontejnerja – temno rjava barva; 
- napisna tabla – AL material npr. DIBON debeline 2 mm: 320 × 100 mm in 320 × 350 mm; 
- sistem za sidranje ohišja v tri (3) točke – izdelano iz PE materiala; 
- sistem za dvig izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano po SIST EN ISO 1461,  SIST EN 10327; 
- vpenjalna kljuka F90 za vpenjanje in praznjenje notranjega vložka kontejnerja s pomočjo dveh 

loput, izdelan iz jeklene konstrukcije – vroče cinkano. Praznjenje s pomočjo specialnega 
avtomatiziranega smetarskega vozila; 

- notranji vložek izdelan iz linearnega PE z zbiralnim volumnom min. 2070 L; 
- volumen zbiralnih loput notranjega vložka za 3000 L - 60 L; 
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- atestirana nosilnost min. 1750 kg; 
- možnost nadgradnje kontejnerja z merilcem polnosti; 
- predpriprava sistema za možnost naknadne vgradnje identifikacijskega sistema; 
- izdelek v skladu z normo SIST EN 13071-1 in SIST EN 13071-2. 
 
Okvirne količine za sklop št. 4: Dobava polpodzemnih zabojnikov za zbiranje odpadkov: 
 

Vrsta posode za zbiranje odpadkov/velikost posode Okvirna 
letna 
količina 

a. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 5000 L ZA ZBIRANJE MEŠANIH KOMUNALNIH 
ODPADKOV  

3 

b. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 5000 L ZA ZBIRANJE EMBALAŽE 3 

c. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 5000 L ZA ZBIRANJE PAPIRJA 3 

d. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 3000 L ZA ZBIRANJE STEKLA 3 

e. POLPODZEMNI ZBIRALNIK ODPADKOV 3000 L ZA ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV 3 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 5: DOBAVA KONTEJNERJEV ZA SAMONAKLADALCE 
 
Sklop obsega dobavo kontejnerjev za samonakladalce za zbiranje in prevoz odpadkov, in sicer volumna 
7000 L in 9000 L.  
 
Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, zaprt s pokrovi so: 

- izdelan mora biti tako, da je primeren za ločeno zbiranje embalaže; 
- debelina pločevine stranice/dna mora biti 3/4 mm; 
- ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 3 mm; 
- jeklena pločevina St. 37-2 ali ekvivalent; 
- 100 % varjeni zvari; 
- minimalni nanos temeljne in pokrivne barve 120 mikronov; 
- rikopress - možnost praznjenja s  smetarskim vozilom; 
- pokrovi morajo biti izdelani iz materiala kot na primer Duraflex.  

 
Okvirne količine za sklop št. 5: Dobava kontejnerjev za samonakladalce:  
 

Velikost posode Barva Okvirna letna količina 

7000 L  zelena RAL 6018 in črn pokrov   10 

9000 L  zelena RAL 6018 in črn pokrov   10 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 6: DOBAVA ROLL KONTEJNERJEV 
 
Sklop obsega dobavo roll kontejnerjev za zbiranje in prevoz odpadkov, in sicer 20 m3 in 32 m3 kotalne 
kontejnerje v skladu s spodnjimi tehničnimi zahtevami.   
 
Tehnične zahteve za 20 m3 kotalne kontejnerje: 

- izdelani morajo biti iz črne pločevine ST 37.2; 
- dno mora biti iz pločevine 4 mm, stranice iz pločevine 3 mm; 
- dno mora biti ojačano z kvadratnimi cevmi (100 × 50 × 3 mm), na razmaku 350 mm; 
- stranice morajo biti ojačane z kvadratnimi cevmi (100 × 50 × 3 mm) na razmaku 750 mm ali 

ojačane z bočnimi odtisi po horizontali ter vertikalne ojačitve na max. 1400 mm; 
- na vrhu morajo biti ROLL kvadratne cevi 100 × 100 × 5 mm ali debelo stenska okrogla cev min. 

fi 89 mm; 
- spodaj 2 x INP 180/82  L = 5500 – 6500 mm; 
- znotraj na vsaki strani ojačitve dna pod kotom 45 stopinj iz pločevine 4 mm ali polkrožno dno; 
- vse povezano in varjeno neprekinjeno z zunanje in notranje strani; 
- zadaj dvokrilna otečajena vrata z mazalicami in dvojnim zapiralnim mehanizmom (eden 

varnostni); 
- navlečna kjuka  kompaktna – ojačana, varjena med dvema INP profiloma na višini 1570 mm, 

katera sta povezana do roba prednje stranice; 
- spodaj 2-krat ROLL kolesa z mazalicami in ohišjem; 
- barva 2-krat temeljna in 2-krat krovna RAL 6018 minimalni skupni nanos 120 mikronov; 
- dvokrilne preklopne pokrivne mreže iz kovinskega okvirja in žičnega pletiva v površini 5 x 5 cm.  

 
Tehnične zahteve za 32 m3 kotalni kontejner, ODPRT: 
 
Kapaciteta:   ~32 m3   
Dimenzije:  dolžina 6000 mm, širina 2450 mm, višina 2300 mm (zunanje mere) 
Teža:   ~3000 kg 
Debelina pločevine: ravno dno 4 mm, stranske stene 3 mm, ojačitve 4 mm 
Material:  St 37,2 
Nakladalni sistem:   dvižna kljuka skladno z DIN 30722/T1 
 
Lastnosti kontejnerja:  

- odprt kontejner s horizontalnimi ojačitvami in odporen na korozijo; 
- stranske ojačitve U 100/50/4, zgornji okvir je narejen iz cevnih profilov 120/60/ 3, spodnji okvir 

pa iz profilov 120/60/4; 
- horizontalne in vertikalne ojačitve so polno varjene; 
- dvižna kljuka je standardna; 
- dno mora biti narejeno iz 2-krat INP-180 profila skladno z DIN 30722/T1; dno mora biti ojačano 

z U profili v razmiku 625 mm; 
- kolesa morajo biti skladna z DIN 30722 in možnostjo mazanja; 
- dvokrilne preklopne pokrivne mreže iz kovinskega okvirja in žičnega pletiva v površini 5 x 5 cm.  

 
Vrata: 

- dvokrilna vrata z mehanizmom za zapiranje na sredini in na strani; 
- tečaji vrat morajo imeti mazalne čepe; 
- vsi gibljivi deli morajo biti opremljeni z mazalnimi čepi. 

 
Površinska zaščita: 

- dvokomponentna poliuretenska barva, dvakrat temeljni in dvakrat pokrivni premaz RAL 6018.  
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Skladnost s standardi: 
- kontejnerji morajo biti izdelani skladno s standardom CE in DIN 30722 in opremljeni z ušesom 

za pritrditev. 
 

Okvirne količine za sklop št. 6: Dobava roll kontejnerjev: 
 

Velikost kontejnerja Barva Okvirna letna količina 

20 m3 zelena RAL 6018 10 

32 m3 zelena RAL 6018 4* 
* potrebe RCERO v postopkih obdelave odpadkov  
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VI. ZAHTEVE PREVENTIVNEGA IN IZREDNEGA SERVISIRANJA OPREME NADZEMNIH IN 
PODZEMNIH ZABOJNIKOV V PRIMERU SKLOPOV ŠT. 1 IN 3 
 
Ponudnik mora nuditi v primeru sklopa št. 1: Dobava kovinskih nadzemnih zabojnikov za zbiranje 
odpadkov in sklopa št. 3: Dobava kovinskih podzemnih zabojnikov in armiranih betonskih jaškov tudi 
redno preventivno in izredno servisiranje nadzemnih in podzemnih zabojnikov, in sicer za obdobje pet 
(5) let v skladu z zahtevami v nadaljevanju.   
  

A. PREVENTIVNO SERVISIRANJE  
 
Preventivni servis se izvaja dvakrat letno po kontrolnih točkah, ki jih je predpisal proizvajalec. Pri 

planiranju preventivnega servis je potrebno paziti, da je izveden v pralni sezoni, ob suhem vremenu in 

takrat, ko je glede na pretekle izkušnje najmanj težav v delovanju zbiralnic.  

Sestavljen je iz dveh sklopov: 
 

• SKLOP A - MAZANJE 
- mazanje vseh gibljivih delov  

 

• SKLOP B – VIZUALNA KONTROLA TER KONTROLA DELOVANJA POSAMEZNIH KOMPONENT 
- Kontrola vijakov ter kovic 
- Kontrola delovanja odpiranja/zapiranja odlagalnih vrat  
- Kontrola teleskopskih vzmeti 
- Kontrola vpenjalne kljuke F90 
- Kontrola pozicije in delovanja (odpiranje/zapiranje) spodnjih vrat kontejnerja  
- Kontrola delovanja nožne stopalke 
- Kontrola gumijastih trakov na odlagalnih odprtinah 
- Kontrola zunanjih nalepk 
- Kontrola pohodne ploščadi 
- Kontrola kontejnerja  
- Kontrola betonskega vložka 

 
        Preventivni servis obsega naslednje aktivnosti:   

 
Izdelava poročila in elektronsko beleženje opažanj 
Ponudnik mora po vsakem preventivnem servisu izdelati poročilo, ki predstavlja realno stanje zbiralnic 
na točno določen dan in je opremljeno s slikovnim gradivom. Poročilo mora obsegati opis vseh 
posebnosti in del, ki so bila opravljena med izvajanjem preventivnega servisa po lokaciji (opis in 
slikovno gradivo). Tudi če ni nobenih posebnosti na določeni lokaciji, je to potrebno zabeležiti, saj z 
izvajanjem preventivnega servisa naredimo posnetek stanja na točno določen dan, ki nam služi za 
delanje analiz in so podlaga za odpravljanje ponavljajočih se napak na opremi ali določeni lokaciji. 

 
Odprava napak, ugotovljenih na preventivnem servisu 
Ponudnik mora napake v delovanju ter poškodbe, ki so bile ugotovljene na preventivnem servisu in jih 
ni bilo možno odpraviti na samem mestu, bodisi zaradi zahtevnosti del ali prevelike časovne zamude, 
odpraviti naknadno po posebnem planu v okviru preventivnega servisa. Izvedena dela se zaračunajo 
po veljavnem ceniku zamenjave rezervnih delov. Podlaga za odpravo napak je poročilo preventivnega 
servisa. 
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Ponudnik mora pripraviti ponudbo za posamezno enoto, ki sestoji: 
1. Nadzemni zabojniki (3750 L in 2250 L): zabojnik s predalnikom ali odprtino za odlaganje odpadkov 

(v primeru sklopa št. 1)  
2. Podzemni zabojniki (5000 L in 3000 L): nadzemna enota, podzemni kontejner s pohodno ploščadjo, 

varovalna platforma, betonska kocka (v primeru sklopa 3). 
 

Ponudnik mora biti za opravljanje preventivnega servisa posebej za to usposobljen oz. mora imeti 
ustrezno tehnično znanje (strojno in elektro).  

 
Ponudba naj zajema izvedbo preventivnega servisa na enoto opreme brez DDV in naj izpolnjuje vse 
zgoraj navedene pogoje. 

 
Naročnik se obveže, da bo izvajanje preventivnega servisa naročil dvakrat letno za vse aktivne lokacije 
zbiralnic.  

 
Odpravljanje dodatnih nepravilnosti (menjave nedelujočih rezervnih delov, popravilo mehanskih 
poškodb) se zaračuna po veljavnem ceniku za servis. 
 

B. IZVAJANJE IZREDNIH SERVISNIH DEL NA TERENU IN V DELAVNICI  
 

Pod izvedbo izrednega servisa se smatra odpravljanje napak, ki nastanejo bodisi zaradi vandalizma, 
nepravilnega ravnanja z opremo ali obrabe posameznih komponent opreme. Te vrste napak javi 
naročnik ali uporabniki sistema (klicni center, delovodja, komunalni delavec …). Napake se odpravijo 
na terenu oz. v kolikor to ni mogoče se popravilo izvede v delavnici.   

 
Za opravljanje servisa se zahteva usposobljen serviser, ki je podrobno seznanjen s postopki 
vzdrževanja.  

 
Ponudnik se obveže, da bo standardne napake v delovanju (zamenjave nedelujočih komponent) 
odpravil najkasneje naslednji dan od nastanka (tudi čez vikend in praznike v kolikor bo to naročnik 
zahteval) in najkasneje 5 dni od naročila naročnika, v kolikor gre za napake v delovanju, ki niso 
standardne narave in za sanacijo zahtevajo več planiranja in usklajevanja. 

 
Servisna dejavnost izvajanja del na terenu se izvaja po potrebi, in sicer ob pojavu napak v delovanju.  

 
Ponudnik se obvezuje: 
- da bo vse izvedene aktivnosti beležil na delovne naloge in jih predloži naročniku; 
- da bo zagotavljal dosegljivost servisne službe vsak delavnik (od ponedeljka do petka, razen 

praznikov in dela prostih dni) od 7.00 do 16.00; 
- da bo zagotavljal dosegljivost servisne službe tudi čez vikend in praznike, v kolikor bo to naročnik 

zahteval;  
- da bo zagotavljal varnostno zalogo rezervnih delov in skrbel, da odzivni čas ne bo presežen 
- da bo v garancijskem obdobju brezplačno in vestno odpravljal morebitne napake, ki bodo nastale 

ob normalni uporabi opreme; 
- da bo v kolikor bo naročnik želel nadgraditi oz. modificirati opremo, ponudil primerne rešitve ob 

nespremenjeni kakovosti in funkcionalnosti originalne opreme. 
 

Ponudnik mora izpolniti obrazec »Cenik preventivnega in izrednega servisiranja opreme« za sklop št. 1 
in/ali sklop št. 3 (OBR 2.7 in/ali 2.8), tako da opredeli cene rezervnih delov, stroške dela za zamenjavo 
rezervnih delov, ceno servisne ure na terenu in v delavnici. Cena mora biti fiksna ne glede na dejanske 
stroške, ki jih bo zaradi predvidenih ali nepredvidenih okoliščin imel izvajalec. Cena je brez DDV.  
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Poleg rednih cen mora ponudnik določiti tudi cene v primeru intervencij (izvajanje servisa čez vikend 
in dela prostih dni).  


