
 

   

 1

 
 
 

       

 
 
Številka: 451-4-EN(810003)/2020-1 
Datum: 27. 10. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA VOZI ČKOV ZA ZDRAVILA (10 kos) 
 
Specifikacija zahtev naro čnika: 
 
Predmet naro čila je nabava vozi čkov za zdravila po slede či specifikaciji zahtev: 
 

• Voziček naj bo dobro premičen in stabilen v vseh smereh ob hitrih – nujnih 
intervencijah 

• Na vrhu naj vsebuje glavno delovno površino za pripravo in odlaganje izbranih 
pripomočkov 

• Pod glavno delovno površino naj bo 1 večji predal z predalnim organizatorjem 
• Dodatno naj ima še 4 – 6 ABS predalov za sortiranje pripomočkov (lahko tudi 

manjših) 
• Nad glavno delovno površino morata biti še 2 vrsti prozornih dozirnikov (najmanj 2x5 

dozirnikov) za manjše predmete (igle, brizgalke, zamaški,...) 
• Glavna delovna površina naj ima razen na sprednji (frontalni) strani dvignjene 

stranice za zaščito pred padanjem pripomočkov z delovne površine  
• Vsebuje naj  1 stojalo za infuzije 
• Na vsaki bočni strani naj ima prečni nosilec za montažo mrež in pripomočkov 
• Ob straneh naj ima 2 daljši viseči (odstranljivi) mreži za odlaganje daljših pripomočkov 

(aspir. katetri) 
• Ob straneh naj ima še 2 kvadratni viseči (odstranljivi) mreži za odlaganje manjših 

pripomočkov iz inox materiala 
• Zaželena zložljiva/izvlečna polička za dodatna odlaganja potrebnih stvari (ali kot 

mizica za pisanje) 
 

 
V ponudbi obvezno navedite tudi predviden rok dobave ter priložite tehnično specifikacijo za 
ponujeno opremo. 
 
Oprema, ki je predmet povpraševanja se nabavlja iz razloga nujnosti zaradi razmer 
neposredno povezanih z epidemijo zaradi COVID-19, zaradi česar bo rok dobave ključen pri 
izbiri ponudnika. 
 
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: 28. oktober 2020 do 12. ure.   
 

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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Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslove: ales.dobaj@ukc-mb.si, grega.zrimsek@ukc-mb.si 
in liljana.polanec@ukc-mb.si z oznako 451-4-EN(810003)/2020-1. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Liljana Polanec 


