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Predmet javnega naročila: Dobava zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov  
Št. javnega naročila: 18/JN-2020/B 

 
 

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE NAROČILA 
 
Predmet naročila je dobava zabojnikov in kontejnerjev za zbiranje odpadkov, in sicer v naslednjih 
sklopih: 
 
1. Dobava zabojnikov za zbiranje odpadkov na 2 kolesih  
2. Dobava zabojnikov za zbiranje odpadkov na 4 kolesih  
3. Dobava kontejnerjev za samonakladalce 
4. Dobava roll kontejnerjev 
 
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 z zahtevanimi standardi in tolerancami strojne stroke pod pogojem, da zagotavljajo 
ustrezno funkcionalnost posameznih enot, kakor tudi izpolnjujejo varnostne zahteve. 
 

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 1 IN SKLOP ŠT. 2:  

DOBAVA ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV NA 2 IN 4 KOLESIH 
 
Kakovost 
▪ Ponudnik mora zagotoviti, da zabojniki iz sklopa št. 1 in 2 ustrezajo normam DIN EN 840 1 do 6 in 

standardom glede proizvodnega procesa, pri čemer ponudnik zahtevani pogoj dokazuje z izjavo, 
da zabojniki ustrezajo standardom EN 840 1 do 6 in ustreznim certifikatom, kot na primer 
certifikatom RAL GZ 95/1 ali certifikatom, ki ga izdaja TÜV Rheinland LGA z oznako GS ali 
enakovrednim certifikatom.  

▪ Vsi zabojniki morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala, ki je določen z navedenimi standardi. 
 
Oznaka 
▪ Zabojniki morajo imeti na telesu označeno prostornino, serijsko številko, letnico izdelave in 

proizvajalca. 
▪ Zabojniki morajo imeti na sprednji strani vroče vtisnjen napis v obliki logotipa podjetja Simbio, v 

beli barvi, in sicer v formatu A4 (po vzorcu naročnika, ki ga določi naknadno). 
 
Barva 
▪ Zabojniki morajo biti zeleni, približno RAL 6018; rumeni - približno RAL 1018 in temno rjavi - 

približno RAL 8024. 
 
Opis zabojnikov 
▪ Zabojniki na 2 kolesih morajo biti v velikosti 120 L in 240 L v standardni izvedbi.  
▪ Zabojniki na 4 kolesih morajo biti v velikosti  770 L in 1100 L in z ravnim pokrovom.  
▪ Zabojniki na 4 kolesih morajo imeti vgrajeno nožno odpiralo pokrova in zavore na sprednjih dveh 

kolesih.  
▪ Vsi zabojniki (na 2 in 4 kolesih) morajo imeti pokrove, ki omogočajo naknadno vgraditev 

ključavnice.  
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Ročaji za premikanje posode 
 
▪ Vsi zabojniki na 4 kolesih morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v višini 70 – 80 

cm od tal. 
 
RFID transponderji 
▪ Vsi zabojniki morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo RFID po standardu DIN EN 

840 1 do 6 oziroma drugem enakovrednem standardu. 
 
Praznjenje zabojnikov 
▪ Vsi zabojniki morajo biti prilagojeni mehanizmu vozil za praznjenje zabojnikov, oblikovanemu za 

dvigovanje naslednjih standardnih zabojnikov za odpadke: 
- zabojnike na 2 kolesih kapacitete od 120 do 240 L za dvigovanje z glavnikom (dimenzije in 

oblika v skladu s standardom EN 840-1) in 
- zabojnike na 4 kolesih kapacitete od 770 L do 1100 L z ravnim pokrovom za dvigovanje z 

glavnikom in rokami (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840-2). 
 
Tehnična dokumentacija 
▪ Ponudnik mora ponudbi priložili naslednjo dokumentacijo:  

- izključno en (1) komplet prospekta/kataloga za vsak ponujeni volumen zabojnika (npr. za 120 
L zabojnik na 2 kolesih mora ponudnik predložiti en (1) prospekt  iste vrste/tipa zabojnika za 
namen zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in bioloških odpadkov), 

- za vsako vrsto/tip zabojnika izjavo, da zabojniki ustrezajo standardom EN 840 1 do 6 in  
- za vsako vrsto/tip zabojnika veljaven certifikat kot na primer certifikat RAL GZ 95/1 ali 

certifikat, ki ga izdaja TÜV Rheinland LGA z oznako GS ali enakovredni certifikat. 

Dobava 
▪ Dobava zabojnikov na 2 in 4 kolesih se izvaja sukcesivno na podlagi predhodnega dogovora. 
 
Okvirne količine 
 
Okvirne količine za sklop št. 1: 
 

Velikost posod Barva zabojnika Barva pokrova Predvidena 4-letna količina 

120 L zelena zelena 4000 

120 L zelena rumena 4000 

120 L rjava rjava 1500 

240 L rjava rjava 500 

240 L zelena zelena 500 

240 L zelena rumena 500 

 
Okvirne količine za sklop št. 2: 
 

Velikost posod Barva zabojnika Barva pokrova Predvidena 4-letna količina 

770 L zelena zelena 400 

770 L zelena rumena 400 

1100 L zelena zelena 600 

1100 L zelena rumena 600 

1100 L zelena rdeča – za papir 60 

1100 L zelena bela – za steklo 30 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 3:  
DOBAVA KONTEJNERJEV ZA SAMONAKLADALCE 
 
Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, zaprt s pokrovi: 
 
▪ 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: 
 

Velikost posode Barva Predvidena 4-letna količina 

7000 L  zelena RAL 6018 in rumena RAL 1018   40 

 
Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, odprt: 
 
▪ Debelina pločevine stranice/dna mora biti 3/4 mm. 
▪ Ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 3 mm. 
▪ Na vrhu pod profili morajo biti privarjeni kavlji za mrežo. 
▪ Jeklena pločevina St. 37-2. 
▪ 100 % varjeni zvari. 
▪ Minimalni nanos temeljne in pokrivne barve 120 mikronov. 
▪ Rikopress - možnost praznjenja s  smetarskim vozilom. 

 
Okvirne količine: 
 

Velikost posode Barva Predvidena 4-letna količina 

7000 L zelena RAL 6018  20 + 6* 
* potrebe RCERO v postopkih obdelave odpadkov 

 
Tehnične zahteve za samonakladalni kontejner, odprt: 
 
▪ Debelina pločevine stranice/dna mora biti 3/4 mm. 
▪ Ojačitve z debelostenskimi profili 80 × 40 × 3 mm. 
▪ Na vrhu pod profili morajo biti privarjeni kavlji za mrežo. 
▪ Jeklena pločevina St. 37-2. 
▪ 100 % varjeni zvari. 
▪ Minimalni nanos temeljne in pokrivne barve 120 mikronov. 
 
Okvirne količine: 
 

Velikost posode Barva Predvidena 4-letna količina 

10000 L zelena RAL 6018 10 
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TEHNIČNE ZAHTEVE ZA SKLOP ŠT. 4:  
DOBAVA ROLL KONTEJNERJEV 
 
Tehnične zahteve za 10 m3 in 20 m3 kotalne kontejnerje: 
 
▪ Izdelan 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 3 x 3 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. 
▪ Dvodelni mrežasti pokrov.  
 
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. 
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Površinska zaščita: 
 
▪ Dvokomponentna poliuretenska barva, dvakrat temeljni in dvakrat pokrivni premaz RAL 6018.  
 
Skladnost s standardi: 
 
Kontejnerji morajo biti izdelani skladno s standardom CE in DIN 30722 in opremljeni z ušesom za 
pritrditev. 
 
Tehnične zahteve za 32 m3 kotalni kontejner, zaprt s hidravličnim dvižnim pokrovom:  
 
▪ Volumen: 30-32 m3. 
▪ Dimenzije: dolžina 6000 mm, širina 2450 mm, višina 2300 mm (zunanje mere).  
▪ Pločevina: St. 37-2. 
▪ Debelina pločevine: dno 4 mm, stranske stene 3 mm, ojačitve 4 mm. 
▪ Protikorozijska zaščita: dvokomponentna poliuretenska barva, dvakrat temeljni in dvakrat pokrivni 

premaz RAL 6018. 
▪ Zadnja vrata: odpiranje na stran ali skip, vsi gibljivi deli naj bodo opremljeni z mazalnimi čepi 
▪ Mehanizem za odpiranje vrat: ojačan z možnostjo odpiranja s strani (raglja za zapiranje mora biti 

zamaknjena proti sredini kontejnerja).  
▪ Kolesa: opremljena z mazalnimi čepi za mazanje in ojačanimi nosilci. 
▪ Ojačitve: po celotnem obodu U 120 mm v neprekinjeni varjeni izvedbi. 
▪ Dno: pod kotom 45˚ ali v polkrožni obliki. 
▪ Pokrov: pokrov se mora odpreti navpično navzgor za 90̊ v levo (gledano od spredaj nazaj), mora 

biti v kovinski izvedbi in v celoti pokriti kontejner. Odpiranje mora biti izvedeno s pomočjo hid. 
cilindra. 

  
Kontejnerji morajo biti montirani na ogrodje izdelano po DIN 30722 in opremljeni z ušesom za 
pritrditev. 
 
Okvirne količine: 
 

Velikost posode Barva Predvidena 4-letna količina 

10000 L zelena RAL 6018 2 

20000 L zelena RAL 6018 36 + 6* 

32000 L zelena RAL 6018 4 +11* 

32000 L s hidravličnim dvižnim pokrovom  zelena RAL 6018 2* 
* potrebe RCERO v postopkih obdelave odpadkov  


