
 

 

 

 

 

 
Številka povabila: 431-E-EN-SB 359/2021 
Datum: 18. 11. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Spoštovani! 
  
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Ureditev dostopa do interneta. 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika:  
Za potrebe ureditve dostopa do interneta in e-Zdravja, vas vabimo k oddaji ponudbe za 
najem internetnega dostopa. 
 
Zahteve naročnika: 
- optični priključek na lokaciji naročnika Ljubljanska ulica 5 – Center za informatiko 

(sistemski prostor), 
- hitrost povezave najmanj 1/1 Gbit/s, 
- možnost izbire protokola (IPv4, IPv6 ali IPv4v6), 
- povezava mora omogočati najmanj 5 statičnih IP naslovov, 
- povezava mora omogočati dinamični usmerjevalni protokol BGP, 
- ponudnik mora zagotoviti v okviru SLA razpoložljivost storitve 365/24,  
- mesečna razpoložljivost storitve najmanj 99,95% , 
- odzivni čas prijave napake največ 5 minut, 
- čas odprave napake največ 4 ure, 
- čas trajanja najema 3 leta. (najemodajalec bo najemniku zaračunaval mesečno 

najemnino). 
 
Ponudnik storitve mora omogočati povezavo v zdravstveno omrežje zNET. 
 
Glede na to, da je UKC Maribor del kritične infrastrukture RS, moramo zagotavljati zanesljive 
komunikacijske storitve.  
V izogib odvisnosti od samo enega ponudnika moramo zagotoviti še dodatni dostop do 
internetnih storitev. Zaradi zagotavljanja več neodvisnih internetnih dostopov izvajalca 
zdravstvenih storitev UKC Maribor ne bomo upoštevali ponudb ponudnikov, ki že aktivno 
zagotavljajo dostop do zNeta in jih naročnik že uporablja. 
 
Prejete ponudbe se štejejo za informativne in so kot takšne za naročnika neobvezujoče. 
 
Kontaktna oseba:  
Aleš TURK mag. bioinf.  
e-pošta: ales.turk@ukc-mb.si  
 
  
Rok za sprejem ponudb: 22. 11. 2021 do 12. ure.  
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 69  
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO 
NEZDRAVSTVENEGA  
MATERIALA IN STORITEV 

mailto:ales.turk@ukc-mb.si


Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
 

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 

• Popuste in rabate; 

• Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni 
material, delo). 

 
 
Ponudbo pošljete na e-poštni naslov: 
sanja.belko@ukc-mb.si 
 
 
Pripravila:  
Sanja Belko, mag. ekon. in posl. ved 

mailto:sanja.belko@ukc-mb.si

		2021-11-18T15:24:03+0100
	Sanja Belko




