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Številka: 460-E-EN-GZ-55/19 
Datum: 9. 4. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA POTROŠNEGA MATERIALA ZA IZVAJANJE 
PH-METRIJ. 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet evidenčnega naročila je dobava vseh potrebnih potrošnih materialov za izvedbo 
sledečih preiskav: PH, PO2, PCO2, HCT 
 
Predvidena letna količina preiskav: 700 
 
Ponudnik mora ponuditi ves potreben potrošni material (merilna kaseta, kaseta za kalibracijo, 
papir za tiskanje, ...)  za izvedbo predvidenega števila preiskav za obdobje 1 leta. 
 
Roki uporabe potrošnega materiala (merilne kasete in kalibracijske kasete) od pričetka 
uporabe: vsaj 30 dni. 
 
Največje število testov na kaseto: 50. 
 
Naročnik načrtuje tudi izvedbo predvidoma 1 kontrole aparata na dan. Ponudnik mora 
ponuditi zadostno število kontrol za obdobje 1 leta. 
 
Od izbranega ponudnika za dobavo vsega potrebnega potrošnega materiala se zahteva, da  
za obdobje 1 leta zagotovi brezplačno uporabo analizatorja za izvajanje navedenih preiskav. 
Zahteve za analizator: kot npr. Plinski analizator ABL9 proizvajalca Radiometer Medical. 
(aparat mora omogočati avtomatsko kalibracijo). 
 
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 potrošnega materiala: Skladišče lekarne 
• dostava opreme: Oddelek za biomedicinsko tehniko 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 
 
 
 

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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Rok za sprejem ponudb: 11. 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-55/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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