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Številka: 451-19-EN(807202)/2022-1 
Datum: 27. 1. 2022 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA INKUBATORJA S STRESALNIKOM 
(TROMBOLATOR) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava inkubatorja s stresalnikom (trombolator) po sledeči 
specifikaciji zahtev: 
 
 

1. INKUBATOR S SISTEMOM ZA NADZOR IN URAVNAVANJE TEMPERATURE: 

 
Nadzorni sistem za spremljanje in uravnavanje temperature 

• nadzorna plošča z digitalnim prikazovalnikom  (datum in ura, temperatura) 

• LCD graf za spremljanje temperature z vsemi podatki za polnih 24 ur  

• napreden nadzor temperature 

• zaščita konfiguracije z geslom 

• shranjena zgodovina dogodkov 

• omogoča vgradnjo tipal za zunanji sistem nadzora temperature in alarmiranja 

• osnovna navodila v slovenskem jeziku. 

 
       Alarmi 

• zvočno in vidno opozorilo ob prekoračitvi dovoljenih temperatur 

• zvočno in vidno opozorilo v primeru predolgo odprtih vrat 

• zvočno in vidno opozorilo ob izpadu električnega toka 

• nastavljiva jakost in ton alarma 

 
       Ostale tehnične specifikacije 

• možna postavitev na pult 

• digitalna kalibracija 

• vrata z dvojnim steklom, odpornim proti megljenju 

• temperaturno območje delovanja med +20°C in +35°C 

• temperaturna stabilnost ± 1°C 

• zunanje in notranje površine enostavne za čiščenje in dezinfekcijo 

• potrdilo, da je inkubator medicinski pripomoček (skladno z direktivo 93/42/EGS) 

• Dimenzije zunanjosti (Š x V x G): max 1200mm x 1200mm x 620mm 

• Hlajenje/ogrevanje: Prisilno kroženje zraka 
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2. STRESALNIK  

• stresalnik mora biti združljiv z inkubatorjem za shranjevanje koncentriranih 

trombocitov 

• omogoča shranjevanje 20-25 vrečk velikosti 20x36cm 

• vgrajen senzor gibanja z nastavljivo glasnostjo alarma ob prekinitvi horizontalnega 

gibanja 

• ventilator za prisilno kroženje zraka 

• izvlečne police iz materiala, ki ustreza shranjevanju trombocitnih komponent 

• perforirane police, ki omogočajo zračenje 

• površine primerne za čiščenje in dezinfekcijo 

• dovolj velik razmak med policami, da je omogočeno shranjevanje vrečk s 

satelitskimi vrečkami, dodatnimi cevkami in večjimi stiščki 

• možnost odstranitve polic 

• možnost za označevanje polic stresalnika 

• potrdilo, da je stresalnik medicinski pripomoček (skladno z Direktivo 93/42/EGS) 

 
 
Splošne zahteve/tehnična podpora: 

• ES izjava o skladnosti 

• najmanj 12 mesečna garancija 

• dostopnost pooblaščenega izvajalca za redni servis in vzdrževanje ter popravilo 

okvare s 24 urnim odzivnim rokom 

• nadomestilo aparata v primeru daljšega popravila aparata v času garancije 

• dostava aparata na mesto uporabe in montaža ter kvalifikacija postavitve aparata s 

poročilom 

• izvedba ovrednotenja stanja temperature v komori ob postavitvi aparata in izdan 

certifikat akreditiranega izvajalca 

• Dobavni rok: največ 4 tedne od prejema naročila 

 
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; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 31. januar 2022 do 12. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-19-EN(807202)/2022-1 
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