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Številka: 451-140-EN(810202)/2020-1 
Datum: 22. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MERILNEGA SISTEMA (1 kpl) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava merilnega sistema po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

1. Merilni sistem mora biti skladen s predpisom FDA 21 CRF Par 11, kar je pomembno v 

farmaciji.  

2. Sistem mora omogočati izvedbo IQ/OQ postopka, ki ga dobavitelj izvede ob zagonu 

sistema in je osnova za akreditirane laboratorije (onemogoča nenadzorovan vdor v 

sistem, vsake spremembe npr. v nastavitvah so zabeležene) 

3. Logger neprestano pošilja podatke v sistem, ob izpadu elektrike si zapomni do 40.000 

podatkov.  

4. Možnost kalibracije brezžičnih senzorjev v katerem koli akreditiranem laboratoriju. 

Senzor mora biti opremljen z zaslonom, kjer je možno hitro odčitavanje temperature 

+/- vlage. 

5. Meritve se izvajajo vsako minuto, kar je pomembno zaradi monitoriranja študijskih 

zdravil. 

6. Alarmi se sporočajo na mobitel in na mail (lokacija, odstop v temperaturi) – 

neomejeno število namestitev 

7. Enostavna možnost zamenjave baterije na brezžičnem senzorju- jo lahko zamenjamo 
sami. 

8. Število potrebnih senzorjev: 
o Brezžični senzorji temperature in vlage z zaslonom za prostore s priloženimi 

certifikati – potrebnih je 20 kom 
o Brezžični senzorji temperature z zaslonom za 5 hladilnikov in en zamrzovalnik 

s priloženimi certifikati. 
o En senzor temperature in vlage z zaslonom primeren za Ex prostor s 

priloženim certifikatom. 
9. Seznam vsaj dveh ustanov (bolnišnične lekarne ali farmacevtska industrija v 

Sloveniji), kjer je ponudnik izvajal dela, ki so predmet tega naročila. 
10. Servis ob okvari sistema v roku 8 ur med delavnikom ter 24 ur med vikendom 

 
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. 
 

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: 26. 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 451-140-EN(810202)/2020-1. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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