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UKC Maribor Preselitev Oddelka za pljučne bolezni na lokacijo UKC Maribor – oprema 

Številka: 460-77-(807204)/2021-10 
Datum: 21. 4. 2022 
 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za blago: APARAT ZA MERJENJE NO V IZDIHANEM ZRAKU 
(Aparat za merjenje dušikovega oksida v izdihanem zraku za diagnostiko astme in 
alergijskega rinitisa za potrebe Oddelka za pljučne bolezni) – 1 kpl 
 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 

1. Meritve na pacientu neodvisne od vpliva okolice (NO-v zraku) 
2. Mora imeti 4 stopnje ekspiracijskega pretoka, 100, 150, 350, vključno s standardnim 

pretokom 50 ml/s. 
3. Aparat se mora priklopiti na PC windows, ki zagotavlja enostavne, neinvazivne in hitre 

meritve s programsko vodenim  bio-povratnimi informacijami na zaslonu PC-ja. 
4. Programska pomoč za vzpodbujanje pravilne izvedbe merilnega postopka za odrasle 

in otroke 
5. Spremljanje hitrosti izdiha in ustnega tlaka v realnem času za nadzor kakovosti 

izvedbe postopka 
6. Prilagodljiva metoda vzorčenja, ki v celoti zajema standardiziran protokol ATS 
7. Matematični model za oceno alveolarne koncentracije in največjega bronhialnega toka 

NO 
8. Možnost merjenja nazalnega pretoka z zanesljivo metodo nosnega zraka 
9. Popolna skladnost s standardi ATS-ERS (2005, 2011) 
10. Možnost kalibracije aparata z kalibracijskim plinom 
11. Uporaba običajnih bakterijskih filtrov kot potrošni material 
12. Zagotovljena mora biti zapora veluma – z dovolj velikim ustnim tlakom, da se ne more 

mešati  alveolarni zrak z zrakom nosu. 
13. zagotavljati mora točnost meritve NO v izdihanem zraku +/- 3%  
14. poleg parametra NO v izdihanem zraku so zahtevani še: izdihan volumen zraka v 

meritvi, pretok izdiha, kompletni volumen izdiha, povprečni ustni tlak med izdihom in 
indeks sodelovanja v %. 

  
 
Ostale zahteve naročnika: 
 

- Plačilo: v roku 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
- Dostava: UKC Maribor - razloženo v prostore Oddelka za pljučne bolezni; 
- Zahtevan rok dobave: največ 60 dni od datuma prejema naročila; 
- Zahtevana garancija: 12 mesecev; 
- Plačnik opreme: UKC Maribor. 

 
Ponudba mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, dostavo, preizkus delovanja, šolanje 
za pravilno in varno uporabo opreme in davek na dodano vrednost.  
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Predložiti je treba tudi tehnično dokumentacijo iz katere bo razvidno izpolnjevanje zahtev 
naročnika. 
 
Merilo za izbor: Cena  
 
Rok za sprejem ponudb: 26. 4. 2022 do 12:00 ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in dejan.simic@ukc-mb.si z 
oznako 460-77-(807204)/2021-10. 
 
 
Opomba: 
Oprema, ki je predmet nabave predstavlja izločen sklop (Sklop 10: Aparat za merjenje 
izdihanega NO) v okviru izvedenega postopka javnega naročila: PRESELITEV ODDELKA ZA 
PLJUČNE BOLEZNI NA LOKACIJO UKC MARIBOR – OPREMA. Naveden sklop je naročnik 
izločil iz postopka javnega naročila na podlagi določbe petega odstavka 73. člena ZJN-3. Za 
izločen sklop je Ministrstvo za zdravje izdalo Sklep o izločitvi sklopov št. 4110-100/2021/4, z 
dne 11. 4. 2022. 
 
 
 
SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN INFRASTRUKTIRNI RAZVOJ 
Oddelek nabave opreme: 
Aleš Dobaj 
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