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Številka: 460-E-EN-GZ-176/19 
Datum: 25. 10. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MEDICINSKO TEHNIČNIH PRIPOMOČKOV 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava medicinsko tehničnih pripomočkov po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 
 

1. INVALIDSKI VOZIČEK (8 kom) 

- nosilnost: vsaj 180 kg 

- dvojni križ in dodatno ojačano ogrodje 

- širina sedeža: 50 cm (± 3%) 

- polna zadnja kolesa premera cca. 60 cm, polna sprednja kolesa premera cca. 20 
cm 

- žep na hrbtišču (za dokumente,…) 

- pas proti zdrsu pete na podnožnikih  

- podnožniki nastavljivi po višini 

- stranice so odstranljive 

- teža največ 26 kg 
 
V ponudbi upoštevajte natis logotipa UKC Maribor (na hrbtni strani vozička). 
 

 
Slika je simbolična. 
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2. HODULJA-NAVADNA (1 kom) (dovoljeno odstopanje ± 5%) 

- osnova hodulje: 52 x 48 cm 

- nastavljiva po višini: od 80 do 96 cm 

- maksimalna nosilnost: vsaj 130 kg 
 

 
Slika je simbolična 
 
 

3. VOZIČEK ZA POMOČ PRI HOJI-VISOK (2 kom) (dovoljeno odstopanje ± 5%)  

- zunanje mere: 75 cm (dolžina), 72 cm (širina) 

- višina, nastavljiva s pomočjo plinske vzmeti: od 104 do 134 cm 

- horizontalno nastavljivi ročaji 

- po širini nastavljivi nasloni za roke: zunanje mere od 63 do 81 cm, notranje mere 
od 35 do 54 cm 

- oblazinjenje: 5 cm  

- kolesa s premerom 100 mm, vsako kolo je opremljeno z zavoro 

- teža vozička: največ 25 kg 

- največja delovna obremenitev: vsaj 150 kg 
 

 
Slika je simbolična. 
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4. HODULJA-ROLATOR Z ZAVORO IN SEDEŽEM (1 kom) (dovoljeno odstopanje ± 
5%) 

- zložljiv aluminijast okvir 

- sprednja vrtljiva kolesa 

- trden oblazinjen sedež 

- oblazinjen hrbtni naslon 

- ergonomski ročaji nastavljivi po višini z zavornimi ročicami 

- kovinska košara za prevoz predmetov 

- širina sedeža: 34 cm 

- skupna širina: 58 cm 

- višina sedeža: 55 cm 

- nastavitev ročaja: 89 - 97 cm 

- premer kolesa: 15 cm 

- nosilnost: vsaj 130 kg 
 

 
Slika je simbolična. 

 
 
Ponudniku ni potrebno ponuditi vso opremo specificirano v zahtevah, temveč lahko 
ponudi samo posamezno vrsto opreme. 
 
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: 28. oktober 2019 do 12. 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-176/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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