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Številka: 460-E-EN-GZ-116/19 
Datum: 23. 7. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA INŠTRUMENTARIJA 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava inštrumentarija po sledeči specifikaciji zahtev: 
 
 

SKLOP 1: 

• šivalnik kot. npr. šivalnik kat. št. 72053 proizvajalca Bausch + Lomb Storz® 
Ophthalmic Instruments ali enakovredno – 2 kos 

• pinceta Utrata kot. npr. pinceta Utrata kat. št. E2002 S proizvajalca Bausch + Lomb 
Storz® Ophthalmic Instruments ali enakovredno – 6 kos 

• kanila za sprednji prekat kot. npr. kanila kat. št. E4395 20 proizvajalca Bausch + 
Lomb Storz® Ophthalmic Instruments ali enakovredno – 3 kos 

 
 

SKLOP 2: 

• škarje ukrivljene kot. npr. škarje kat. št. G-19765 proizvajalca Geuder ali enakovredno 
– 2 kom 

• škarje ravne kot. npr. škarje kat. št. G-19760 proizvajalca Geuder ali enakovredno – 2 
kom 

• kolibri fini kot. npr. kolibri kat. št. G-15134 proizvajalca Geuder ali enakovredno – 3 
kom 

• rotator leče Neuhann kot. npr. rotator kat. št. G-32161 proizvajalca Geuder ali 
enakovredno – 3 kom 

• pinceta za cilije in tujke kot. npr. pinceta kat. št. G-18850 proizvajalca Geuder ali 
enakovredno – 3 kom 

 
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezni sklop ali za oba sklopa. 
 
 
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. 
 
 
 
 

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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Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z 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: 25. julij 2019 do 14. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-116/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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