
 

 

 

 
 
Številka: 3300-0001/2017-3 
23. 2. 2017 
 
PROJEKTNA NALOGA: 
 
Predmet naročila je sukcesivna dobava blaga , prevoz in pretakanje kemikalij v posode naročnika. 
Količine blaga, ki ga bo kupec nabavljal, so okvirne in se z njimi kupec ne obvezuje, da bo naročil celotno 
količino po pogodbi. Kupec  bo pri prodajalcu naročal tiste količine in vrste blaga iz celotnega 
dobaviteljevega asortimana v skladu s specifikacijo blaga iz ponudbe  in ki jih bo v tem obdobju 
dejansko potreboval. 
 
Potreba naročnika je: 

 nabava kemikalij: natrijev hidroksid, tekoči klor, klorovodikova kislina, natrijev metabisulfit in 
natrijev hipoklorit 

 Predvidevamo, da bo količina prevozov v letu 1x tedensko, kar pomeni, da bo prevozov max 
52 v letu dni.  

 
Zahtevane koncentracije za kemikalije: 
 

- Na-hidroksid  25-50% 
- Klorovodikova kislina ( solna ) 25 - 38% 
- Natrijev metabisulfit 15 – 30% 
- Natrijev hipoklorit  - konc. ut >10% akt. Cl 
- Tekoči klor v jeklenkah konc. ut >99% 

 
Pri tem se upošteva: 
Prevoz kemikalij s pretakanjem v posode naročnika na lokaciji Frankolovo, vodarna Gojka in vodarna 
Medlog. Prevoz in pretakanje se vrši 1x tedensko. Razdalja 200 km. 

 Pretakanje se vrši v 300 l posode, razen natrijev metabisulfit,  ki je 100 l embalaža. 
 
Tekoči klor se preklada na nakladalno rampo na vodarni Medlog in na objekti Zbirna komora Vitanje. 
Za prekladanje jeklenk s tekočim klorom mora biti vozilo z nakladalno rampo (zaradi lažjega 
razkladanja). Tekoči klor mora biti dostavljen v jeklenkah dobavitelja. 
Predvidoma se naroči po 15 jeklenk, dobavitelj poskrbi za tlačni preizkus jeklenk. 
 
Za vodarno Frankolovo je potrebno upoštevati tudi pretakanje iz posode na vozilu (transportna 
embalaža) v stacionarno embalažo, ki se nahaja v vodarni. Enako se vrši tudi v vodarni Gojka, vendar 
predvidoma 1x na mesec. 
 
Za vsa pretakanja je odgovoren izvajalec, ki pretakanja izvršuje po ADR predpisih s svojo črpalko za 
pretakanje kemikalij. 
 
Izvajalec jamči, da bo izvedba dobave blaga, ki jo bo izvajal, odgovarjala vsem veljavnim predpisom in 
standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim navedbam in kvaliteti in vsem zahtevam 
naročnika, v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. 
 
Pripravil: 
Sebastjan Klinc 
Vodja priprave pitne vode 


