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Številka: 451-135-EN(810202)/2020-1 
Datum: 20. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA PIPET 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava pipet po sledeči specifikaciji zahtev: 
 
 

1.1. Pipeta kot npr. Finnpipette  0,2-2µl ali enakovredno – 1 kom 
1.2. Pipeta kot npr. Finnpipette  20-200µl ali enakovredno – 3 kom 
1.3. Pipeta kot npr. Finnpipette 0,5-5ml ali enakovredno – 6 kom 
1.4. Pipeta kot npr. Finnpipette 10-100µl ali enakovredno – 6 kom 
1.5. Pipeta kot npr. Finnpipette 100-1000µl ali enakovredno – 5 kom 
1.6. Pipeta kot npr. Finnpipette 5-50µl ali enakovredno – 2 kom 
1.7. Pipeta kot npr. Finnpipette Fix 100µl ali enakovredno – 2 kom 
1.8. Pipeta kot npr. Biohit Picus 50 – 1000 µl elektronska ali enakovredno – 2 kom 

 
2.1. Pipeta kot npr. Multipette M4 1 mikroL – 10 mL ali enakovredno – 1 kom 
2.2. Pipeta kot npr. Multipette E3 1 mikroL – 50 mL ali enakovredno – 3 kom 

 
3.1. Pipeta kot npr. Handy steptouch Brand ali enakovredno – 1 kom 

 
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. 
 
Ponudniku ni potrebno ponuditi vso opremo specificirano v zahtevah, temveč lahko 
ponudi samo posamezno vrsto (1.1-1.8 in/ali 2.1-2.2 in/ali 3.1) opreme. Za vsako 
posamezno vrsto opreme, ki jo ponuja, mora ponudnik ponudit v ločeni ponudbi. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV za posamezno vrsto 
opreme. 
 
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. 
 
 

 

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 za sprejem ponudb: 22. oktober 2020 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-135-EN(810202)/2020-1. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 

mailto:ales.dobaj@ukc-mb.si
mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si
mailto:grega.zrimsek@ukc-mb.si

