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Številka: 451-163-EN(810202)/2020-1 
Datum: 20. 11. 2020 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MIKROSKOPA (1 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava mikroskopa po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

1. Osnovno ohišje, z vgrajenimi tremi dodatnimi filtri (dva nevtralna in en kompenzacijski 
filter ter možnostjo vgradnje vsaj še enega 45mm poljubnega filtra). 

2. Vgrajeno mora imeti poljsko zaslonko. 
3. Osnovno ohišje mora imeti tudi funkcijo »refokusing« in taster za arhiviranje slike. 
4. Mora imeti možnost prilagajanja mikro pomika – desničar ali levičar! 
5. Mehanska mizica (za desničarja), z možnostjo nastavitve držala po višini ter trdote 

pomikov po x in y osi, mizica naj se obrača okrog osi vsaj za 190°. 
6. Držalo za 2 klasična preparata (za desničarja). 
7. Ergonomski tubus – možnost nastavitev: nagib po višini od 10°-30° in po globini 40 

mm, (možnost nadgradnje v trinokularni tubus), v tubus vgrajen delilnik žarka 100:0 
ali 50:50. 

8. Okularja (vidno polje vsaj 22 mm) z možnostjo nastavitve dioptrije – v enem okularju 
mikrometer (DIV-10 mm na 100) 

9. Akromatski kondenzator (ustrezen za objektive povečave od x1 in do x100), 
10. Objektivi tipa neskončne optične poti »infinity« osnovne zahteve: 

10.1. objektiv 2x  delovne razdalje vsaj 7,5 mm in najmanjša N.A. 0.06 
10.2. objektiv 4x  delovne razdalje vsaj 30 mm in najmanjša N.A. 0.10 
10.3. objektiv 10x delovne razdalje vsaj 10,5 mm in najmanjša N.A. 0.25 
10.4. objektiv 20x delovne razdalje vsaj 1,2 mm in najmanjša N.A. 0.40 
10.5. objektiv 40x delovne razdalje vsaj 0,56 mm in najmanjša N.A. 0.65 

11. Revolver za vsaj 6 objektivov, 
12. LED DIA osvetlitev primerljiva s 100W standardne halogenske osvetlitve in 

integriranim napajalnikom v ohišju mikroskopa. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
V ponudbi obvezno navedite tudi predviden rok dobave ter priložite tehnično specifikacijo za 
ponujeno opremo. 
 
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: 24. november 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 451-163-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

