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Številka: 451-9-EN(810202)/2021-3 
Datum: 20. 1. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA ZAMRZOVALNIKA ZA HRAMBO CEPIV (1 
kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava zamrzovalnika za hrambo cepiv po sledeči specifikaciji 
zahtev: 
 

1. pokončna omara za globoko zamrzovanje uporabnega volumna med 450-550 l 

2. notranjost mora biti razdeljena v 4 ločene prostore, ki imajo vsak svoja vrata, 
dopuščamo pa tudi, da imata 2 prostora skupaj svoja vrata.  

3. nastavljiva temperatura med -40 in -86 °C 

4. vgrajeni CO2 back up sistem za varnost (brez jeklenke, jeklenko bo zagotovil 
naročnik) 

5. spremljanje osnovnih parametrov na  digitalnem zaslonu, geslo za zaklepanje 

6. priključek za priklop na zunanji alarm 

7. opozorilo v primeru izpada električne energije (optično in zvočno) 

8. ključavnica 

9. prostorsko dopustno odstopanje od nastavljene temperature: ± 3°C 

10. temperaturna fluktuacija (dopustno točkovno odstopanje, oz. odstopanje dejanske od 
nastavljene vrednosti v določenem časovnem intervalu): ± 2°C 

11. na koleščkih 

12. mora imeti USB priklop na PC 

13. vključen  ''chart recorder'' – zapisovalnik za registracijo temperature ali tisk na 
termalni printer ali data logger ali SD card. 

14. skrinja mora imeti vključen sistem posredovanja alarm klica ali SMS-a na mobilno 
številko telefona 

 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z DDV. 
 
Rok dobave: največ 4 tedne od prejema naročila. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava, montaža in zagon: 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: 21. januar 2021 do 15. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-9-EN(810202)/2021-1 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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