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Številka: 460-E-EN-GZ-181/19 
Datum: 7. 11. 2019 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: APARAT ZA MERJENJE RECIRKULACIJE IN 
KRVNEGA PRETOKA V ARTERIOVENSKI FISTULI (1 kpl) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava aparata za merjenje recirkulacije in krvnega pretoka v 
arteriovenski fistuli po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

• aparata za merjenje recirkulacije in krvnega pretoka v arteriovenski fistuli kot. npr. 
NephroFlow proizvajalca D. Med Healthcare ali enakovredno. 

 
Aparat vključuje: 

- naprava z napajalnikom 

- zaslonom na dotik - 15” 

- UDS senzor 

- držalo baterije 

- baterijski paket 

- polnilec in napajalni kabel 

- 1x USB ključek 

- pokrov naprave 

- univerzalni voziček in univerzalna košara 

- plošča za univerzalni voziček 
 

Tehnične specifikacije: D.med NephroFlow ™: 

Mere (HxWxD); teža 400 x 380 x 220 mm; in  5.5 kg  

Ultrasonic Dilution Sensor (UDS):  

Mere (HxWxD); teža 20mm x 20mm x 32mm  in 120g  

Natančnost, domet in ločljivost: 

Pretok krvi Natančnost: ± 6% odčitka ± odmik 10 ml / 
min 
Merilno območje: do ± 2,0 l / min 
Ločljivost: 1 ml / min 

Dostopni tok/Access Flow:  Natančnost: ± 15% odčitka ali ± 100 ml / min 
(večja napaka obeh je pomembna) 
Merilno območje: do 4,0 l / min 
Ločljivost: 10 ml / min 

Recirkulacija Natančnost: Če je recirkulacija> 3%: ± 3% 
(npr. Recirkulacija 15% je lahko med 12% - 
18%) 
Merilno območje: 0–100% 
Ločljivost: 1% 

Ultrazvok: 

Acoustic output data  Frekvenca 2.25 MHz, pr < 1 MPa,  
Ispta < 20 mW/cm², Iob < 100 mW/cm²,  

 

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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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. 
 
 
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: 11. november 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-181/19. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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