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Številka: 460-E-EN-GZ-15/19 
Datum: 5. 2. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA REANIMACIJSKEGA VOZIČKA (1 KOM) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava reanimacijskega vozička po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

 Material vozička: aluminij ali nerjaveča pločevina ali prašno barvana kovina, plastika, 
material mora omogočati lahko in učinkovito čiščenje in razkuževanje. Zaobljena 
oblika delovne površine onemogoča nalaganje prahu in umazanije. 

 Vogali vozička so zaobljeni po celotni dolžini in širini vozička. 

 Kolesa: premera 100 – 125  mm, pomična v vse smeri in ne smejo puščati sledi. Vsaj 
dve kolesi morata imeti zavoro. 

 Dimenzije vozička: dolžina 700 - 880 mm; širina  600 – 720 mm; višina 900 - 1100  
mm. 

 Voziček naj vsebuje 5 do 6 predalov od tega mora biti vsaj eden s pregradami  

 Opremljen mora biti s sistemom za centralno zaklepanje predalov 

 Predali vozička so opremljeni z mehanizmom, ki omogoča samostojno zapiranje 
predalov.  

 Imeti mora vrtljivo poličko za namestitev defibrilatorja 

 Delovna površina naj bo iz ABS materiala, zadaj in ob straneh naj bo dvignjen rob 

 Na hrbtno stran vozička naj bo nameščeno držalo (konzola) za infuzijsko stojalo z 
vključenim teleskopskim infuzijskim stojalom. 

 Na bočni strani vozička naj bo nameščeno ležišče (konzola) za eno kisikovo jeklenko, 
z mehanizmom za hitro in trdno pritrditev vsake posamezne jeklenke.  

 Prostor za aspirator 

 Na bočni strani vozička mora biti kompakten ročaj –  za varno in lahko pomikanje 
vozička.  

 Na bočni strani vozička naj bo nameščen nosilec (konzola) za mrežasto košaro.  

 Voziček naj vsebuje odbojnike na robovih spodnjega dela vozička za zaščito pred 
poškodbami. Varovano mora bit ogrodje vozička, predali in ročaji. V primeru trka naj 
bo onemogočena poškodba ogrodja  
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Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava in montaža (postavitev): UKC Maribor, na oddelek; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 7. februar 2019 do 14. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-15/19. 
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