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Številka: 460-E-EN-GZ-46/19 
Datum: 29. 3. 2019 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA AVTOMATSKIH TEHTNIC ZA ODVZEM KRVI 
(4 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava avtomatskih tehtnic za odvzem krvi po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 

 maksimalna dovoljena teža vključno z baterijo: 3,45 kg, 

 možnost stacionarnega in mobilnega odvzema krvi, 

 vključen transportni kovček, 

 brezžični prenos podatkov iz aparata na PC, 

 programska oprema, ki omogoča statistično obdelavo podatkov odvzema krvi, 

 čitalec črtne kode, ki je integriran v tehtnico, 

 pregleden zaslon za nastavitev vseh parametrov na dotik in možnost brezžične 
povezave s PC-jem, 

 spomin za shranjevanje podatkov na trdi disk v aparatu (shranjevanje minimalno 200 
odvzemov),  

 tehtanje neto teže krvi (avtomatsko odštevanje teže vrečke z antikoagulantom), 

 avtomatski stišček za zaklepanje in sproščanje pretoka krvi, 

 možnost nastavitve minimalnega ter maksimalnega pretoka krvi,  

 možnost nastavitve časa odvzema krvi, 

 možnost nastavitve volumna odvzema krvi, 

 možnost nastavitve meritev pretoka krvi v ml, 

 možnost nastavitve dodatnih parametrov o krvodajalcu, ki se odčitajo s črtno kodo,  

 posoda-pladenj za kri, ki se med odvzemom krvi avtomatsko nagiba, 

 možnost validacije na zahtevo - umeritev  tehtnice vsakih 24 ur, 

 zvočno alarmiranje minimalnega in maksimalnega pretoka krvi,  

 možnost dezinfekcije aparata,  

 aparat mora biti primeren za ročno prenašanje, 

 kalibrator za dnevno validacijo teže, 

 oprema mora imeti ES izjavo o skladnosti. 
 

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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Slika je simbolična 

 
 
 
 
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, Center za transfuzijsko medicino;  
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 

 
 

Rok za sprejem ponudb: 1. april 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-46/19. 
 
 
 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
 

mailto:aleš.dobaj@ukc-mb.si
mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si
mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si

		2019-03-29T08:54:18+0100
	GREGA ZRIMŠEK




