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Številka: 451-67-EN(810202)/2020-1 
Datum: 16. 7. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA DEFIBRILATORJA (1 KOM) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava defibrilatorja po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

1. 3/5 kanalni EKG,  
2. Tiskalnik: vsaj 50 mm 
3. Defibrilacijske ročke, 
4. Zunanji spodbujevalnik 
5. Možnost kardiokonverzije 
6. Elektrode za defibrilacijo, monitoring, sinhronizirana kardiokonverzija in transtorakalni 

pacing, 
7. Zmogljiva baterija z indikatorjem polnosti (vsaj 150 min monitoringa oziroma vsaj 90 

defibrilacij z 200 J). Če ponudnik ponuja več baterij mora biti menjava le-teh 
omogočena brez menjave orodja, 

8. Manualni defibrilator, bifazni z eskalacijo najmanj 200J 
9. Vsaj 1 EKG krivulja na ekranu v manualnem modulu, 
10. Večji LCD barvni ekran za spremljanje 4 ali več sekund EKG krivulje (dimenzija vsaj 

4,5 inča diagonale), 
11. Možnost prenosa podatkov na računalnik 
12. Polnjenje na 200J v manj kot 7 sekundah 
13. Odporen na prah in vodo - vsaj IP22 
14. Opremljen z vsemi priključnimi kabli  
15. TPO (temeljni postopki oživljanja) v skladu z ERC smernicami za odrasle in 

otroke/dojenčke 
16. Omogočat mora prilagoditev delovanja (posodobitev) ob spremembah smernic ERC 
17. SPO2 funkcija s kablom do senzorja in naprstni senzor za večkratno uporabo za 

odrasle in otroke, 
18. Skupna teža defibrilatorja z napajalnikom, baterijo in zunanjimi ročkami ne sme 

presegati 10 kg. 
19. Avtonomija delovanja na baterijo vsaj 150 minut. 
20. Imeti mora ES izjavo o skladnosti 
21. Možnost nastavitve jakosti defibrilacije (brezstopenjsko ali stopenjsko) – najmanjša 

možna nastavitev: 2 J ali manj 
22. Možnost namestitve na tirnico 
23. Vsa sporočila (zvočna in tekstovna) morajo biti v slovenskem jeziku  
24. Modul za neinvazivno merjenje tlaka in modul za merjenje CO2. 
25. Zunanje defibrilatorske ročke (odrasle in otroške). 
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Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
Ključno za izbiro ponudnika je tudi dobavni rok: do 3 dni od prejema naročila 
 
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: 17. julij 2020 do 13. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-67-EN(810202)/2020-1. 
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