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Številka: 451-03-EN-MR/2020 
Datum: 24. 4. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MODULARNEGA SISTEMA ZA DIAGNOSTIKO 
IN OCENO VESTIBULARNEGA APARATA IN MIKROSKOP 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava modularnega sistema za diagnostiko in oceno 
vestibularnega aparata po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

• Sistem ICS Impulse, proizvajalca Natus (GN Otometrics) ali enakovredno – 1 kpl 
Naprava mora biti sestavljena iz: 
- PC s pripadajočimi testnimi programi in vestibularnimi programi, vključno z vsemi    
  licencami, 
- video očala z vgrajeno kamero in laserjem za umerjanje in testiranje (teža 60g), 
- Preskusi: video Frenzel, vHIT, SHIMP, LARP/RALF test, okulomotorni preskusi,    
  preskusi položaja in kalorični test, 
- Video Frenzel za enostavno oceno in zdravljenje vestibularnega sistema, 
- S sinhroniziranim snemanjem s predvajanjem očesa in snemalne sobe, 
- S prostim očesom in pokritim očesom, torej očesom v temi, 
- vHIT in SHIMP test, ki omogočata merjenje vseh 6 polkrožnih kanalov, 
- Okulomotorni testi za enostavno oceno centralne ali periferne motnje, 
- Pozitivni testi za oceno in zdravljenje bolnikov z BPPV, 
- Kalorični test za dodatno diagnostiko bočnega polkrožnega kanala, 
- Program, katerega diagnoza temelji na raziskavah dr. Halmagyi in dr. Churtoys, 
- Reprodukcija položaja oči, krivulja položaja oči, video oči, SPV graf, podatki o  
  položaju glave, sinhronizirani s sobnim video 
 

• Mikroskop KAPS SOM 62 – Led svetloba ali enakovredno – 1 kom 
Mikroskop mora zajemati: 
- Led izvor svetlobe na glavi mikroskopa 
- Mobilno podnožje, gibljivo roko nosilca za mikroskop, nosilno roko L=800 mm, 45°    
  Naklon, nosilec mikroskopa LED, 
- 3-stopenjsko povečavo, binokularen nastavljiv tubus f=125mm 
- okularja nastavljiva WF 12,5x V 
- objektiv f=250 mm ali 200 mm 
- T ročaj in pokrivalo 

 
 
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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Rok dobave: do 25. 5. 2020 
 
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: 29. 4. 2020 do 12. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslov: mojca.rakusa@ukc-mb.si, z oznako 451-03-EN-
MR/2020. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev: 
Mojca Rakuša 
 


