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Intranetna stran naročnika MORS

Številka: 430-324/2020-5
Datum: 22. 09. 2020

Zadeva: Popravek tehničnih zahtev in spremenjen rok za oddajo ponudb
Zveza: Razpisna dokumentacija št. 430-324/2020-2 z dne 11. 09. 2020;
                MORS 289/2020-JNNV, nakup strojev za čiščenje talnih in drugih površin 

objavljene na spletni strani MORS, datum objave: 11. 09. 2020.

Naročnik spreminja rok za oddajo ponudb iz 24.9.2020 do 23:59 na 30.9.2020 do 23:59.

Naročnik tudi spreminja tehnične zahteve za 1, 2 in 3 sklop. Nove tehnične zahteve so:

SKLOP 1: Sesalnik za suho in mokro sesanje (15 kos)

 moč: vsaj od 1200 do 2800 W
 napetost: 230 ~50 Hz
 pretok zraka: vsaj od 2 x 55 lit./s do 2 x 75 lit./s
 vakum: vsaj od 205 mbar do 260 mbar
 volumen posode: vsaj od 70 lit do 75 lit.
 teža: od 27 kg do 32 kg
 mere DxŠxV (+/- 10%): 630 x 545 x 920 mm
 filter vsaj velikosti M

Oprema:
 filter vrečka, 1 kos
 sesalna cev vsaj 4 m z ročajem, ID 40
 kovinska cev vsaj 2 x 0.5 m 
 kombinirana talna šoba za suho/mokro sesanje, 360 mm
 ozka šoba
 posoda iz nerjavnega jekla
 cev za izpust vode
 antistatik

SKLOP 2: Stroj za čiščenje trdih talnih površin (1 kos)

 Delovna širina od 30 do 40 cm
 Širina sesalne šobe od 30 do 40 cm
 Zalogovnik čiste / umazane vode od 2,5 l do 5 l,
 Nazivna moč do 2000 W
 Nazivna napetost 230 V / 50 Hz
 Rotacija ščetk od 1450 obratov/min do 1800 obratov/min
 Teža stroja brez napajalnega kabla do 20 kg
 Dolžina kabla 10 - 15 m
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 Zaščita pred brizganjem vode IPX 4

SKLOP 3: Industrijski sesalnik (1 kos)

 vhodna moč: min.: 1.300 W; maks.: 3000 W 
 Teža: min.: 15 kg; maks.: 35 kg 
 Neto prostornina posode min.: 40 l; maks.: 100 l
 Razred prahu sesalnika za mokro/suho čiščenje minimalno M 
 Neto prostornina posode za vodo min.: 40 l; maks.: 100 l  
 pretok zraka (turbina) min.: 70 l/s,  maks.: 100 l/s
 podtlak (turbina)  min.: 200 mbar , maks.: 260 mbar 

Ostale zahteve in dodatna oprema - minimalno: 
 1 x pripadajoči filter
 1 x vrečka za sesanje
 Sesalna cev z ročajem
 Ozka šoba
 Talna šoba za sesanje
 Šoba za mokro sesanje

Blago, ki s svojim opisom kaže na točno določeno blago ali blagovno znamko, tip ali 
proizvajalca, se skladno s šestim odstavkom 68. člena ZJN-3 obravnava kot blago z 
obvezno dodano navedbo »ali enakovreden«, kot sinonim kakovostne ravni blaga. 

V kolikor zainteresirani ponudnik ocenjuje, da lahko ponudi blago, ki v tehničnih 
specifikacijah odstopa od zahtev naročnika in je mnenja, da to blago po funkciji 
izpolnjuje zahteve naročnika, ki izhajajo iz tehničnih specifikacij, lahko predlaga 
spremembo tehničnih specifikacij naročnika in to tudi strokovno utemelji z 
ustreznimi tehničnimi dokumenti proizvajalca.

Pripravil:
Brane Gorc           Marjetka Kordiš
Višji svetovalec                            sekretarka

                     vodja sektorja

Poslano:
– Intranetna stran naročnika. 
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