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Popravek dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  
 
 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
NABAVA TERMODEZINFEKTORJEV ZA NOČNE POSODE«,, objavljeno na portalu 
javnih naročil, datum objave 2. 9. 2019, št. objave JN006138/2019-B01 in v Uradnem listu 
EU, datum objave 3. 9. 2019, številka objave 2019/S 169-412508, naročnik dopolnjuje in 
spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika črta zahtevo št. 6, ki se glasi: 

 
»Količina detergenta v originalni embalaži naj ne presega 5 l in naj bo primerna za 
direktno uporabo v aparatu, saj prelivanje ni sprejemljivo.« 

 
2. Naročnik iz specifikacije zahtev naročnika črta zahtevo št. 13, ki se glasi: 
 

»Dimenzije komore za pranje 400x460x380 mm. Dopuščeno odstopanje od 
navedenega v +/- 10%.« 

 
3. Naročnik spreminja zahtevo št. 14 iz specifikacije zahtev naročnika, ki se po 

spremembi glasi: 
 
»Zunanje dimenzije: 
- višina 900mm (dopuščeno odstopanje: -10%/+16%),   
- širina do 900mm (dopuščeno odstopanje: +10%),  
- globina 650 mm (dopuščeno odstopanje: +/- 10%.) in 
- višina aparata z odprtim pokrovom: do 1700 mm (dopuščeno odstopanje: +10%)« 

 
4. Naročnik spreminja zahtevo št. 20 iz specifikacije zahtev naročnika, ki se po 

spremembi glasi: 
 
»Imeti mora stenski ali talni priključek za odtok vode.« 

 
 
Oddelek nabave opreme 
 

 

Priloga: 
- popravek Specifikacije zahtev naročnika - C 

 

Objavljeno: 
- na Portalu  javnih naročil (http://www.enarocanje.si) 
- na spletni strani naročnika (https://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-naro%C4%8Dila/) 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
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UKC Maribor                                                                    Nabava termodezinfektorjev za nočne posode 

 

C) Specifikacija zahtev naročnika – popravek  
 
 

Predmet JN: NABAVA TERMODEZINFEKTORJEV ZA NOČNE POSODE 
 
 
Zahtevane lastnosti termodezinfektorja za praznjenje, pranje in dezinfekcijo nočnih posod in 
urinskih steklenic. 

 
1. Termična dezinfekcija pri 90 – 93 ºC. 
2. Gretje naj omogoča vgrajen električni generator pare. 
3. Prostostoječ. 
4. Termodezinfektor naj bo izdelan iz kislinsko odpornega nerjavečega jekla. 
5. Vlaganje urinskih in nočnih posod naj bo iz vrha preko avtomatskega pokrova. 
6. Količina detergenta v originalni embalaži naj ne presega 5l in naj bo primerna za direktno 

uporabo v aparatu, saj prelivanje ni sprejemljivo. (zahteva se črta). 
7. Embalaža z detergentom se naj nahaja znotraj aparata. Ponudnik lahko sicer ponudi in 

vključi v ponudbo zaščiten prostor za kanister, pri tem pa velja, da mora biti izdelan iz 
kislinsko odpornega materiala. 

8. Zagon procesa z nožnim pedalom. 
9. Avtomatsko odpiranje pokrova  po uspešno končanem procesu dezinfekcije. 
10. Opremljen z mikroprocesorjem, ki omogoča nadzor delovanja pranja. 
11. Digitalni prikaz temperature. 
12. Komora naj bo opremljena z več fiksnimi in rotacijsko šobo za učinkovito čiščenje. 
13. Dimenzije komore za pranje 400x460x380 mm. Dopuščeno odstopanje od navedenega v 

+/- 10%. (zahteva se črta) 
14. Zunanje dimenzije: 

- višina 900mm (dopuščeno odstopanje: -10%/+16%),   
- širina do 900mm (dopuščeno odstopanje: +10%),  
- globina 650 mm (dopuščeno odstopanje: +/- 10%.) in 
- višina aparata z odprtim pokrovom: do 1700 mm (dopuščeno odstopanje: +10%) 

15. Opremljen z avtomatsko dozirno napravo za detergent in mehčalno sredstvo. 
16. Dezinfekcija naj poteka po istih razvodnih poteh kot za pranje. 
17. Avtomatsko praznjenje nočnih posod. 
18. Vključena košara za nočno posodo in stojalo za vsaj 2 urinski posodi. 
19. Aparat naj bo spodaj zaprt ali na nogicah, ki pa morajo biti vsaj 15 cm visoke. 
20. Imeti mora stenski ali talni priključek za odtok vode 
21. Čas ciklusa naj bo kratek (max 10min). 
22. Aparat mora omogočati uporabo čistilnih sredstev, ki niso vezana  na aparat. 
23. ES izjava o skladnosti v skladu z MDD93/42/EEC. 
24. Ponudba mora zajemati deset (10) nočnih posod iz trde plastike (barvno in termo 

odporne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


