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Številka: 460-E-EN-GZ-20/19 
Datum: 15. 2. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA PRENOSNEGA BATERIJSKEGA 
ASPIRATORJA 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava prenosnega baterijskega aspiratorja po sledeči 
specifikaciji zahtev: 
 

 prenosni baterijski aspirator kot npr. Aspirator ASPEED Battery EVO proizvajalca 
Gima ali enakovredno oz. prenosni baterijski aspirator z naslednjimi minimalnimi 
karakteristikami – 1 kom: 

 

 Akumulatorski aspirator namenjen za profesionalno uporabo  

 Lastni akumulator za 45 minut avtonomije  

 Polnjenje akumulatorja preko vtičnice 220 V ali preko avtomobilske vtičnice  

 Varen: deluje z napetostjo 12 V  

 Nastavitev moči, antibakterijski filter, manometer  

 Močen: pretok 30 l/min, podtlak nastavljiv od 0 do -0,85 bar (85 kPa)  

 Aspiracijska posoda 1 l  

 Pokrov posode z varovalko proti vsesavanju v motor  

 Kontrolne lučke za napolnjenost akumulatorja  

 Opozorilna lučka za kapaciteto akumulatorja  

 Luč za osvetlitev delovnega polja  

 Dimenzije: 135 x 380 x h 260 mm  

 Teža: 4,6 kg  

 Akumulatorska baterija 12 V, 4Ah  

 Multivoltaični napajalnik 100 ÷ 240V ~ 50/60 Hz / 14Vdc 4,3A  

 Lahko uporablja tudi vrečke za enkratno– zaprt sistem z vgrajenim 
antibakterijskim filtrom in filtrom proti vsesavanju v motor.  

 
 

Naročnik je v Specifikacijah zahtev naročnika navedel proizvajalca in tip opreme izključno z 
namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi  lahko ponudite tudi opremo 
drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v 
Specifikaciji zahtev naročnika. 
 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor; Oddelek za biomedicinsko tehniko 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  
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• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 18. februar 2019 do 12. 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-20/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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