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Številka: 451-117-EN(810202)/2021-1 
Datum: 31. 5. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA DATA LOGGERJA (2 kom) 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava data loggerja po sledeči specifikaciji zahtev: 
 

1. dva kalibrirana merilnika vlage in temperature z območjem temperature vsaj od 0 do 
40°C  s točnostjo vsaj +/-0,1°C in relativne vlažnosti vsaj od 10 % do 85 % s točnostjo 
vsaj +/-1 %. 

2. Oba merilnika morata delovati na vgrajene baterije s kapaciteto avtonomije vsaj 12 
mesecev na sobni temperaturi, 

3. Oba merilnika morata biti integrirana v sistem daljinskega prenosa podatkov (npr. 
preko GSM), ki naj omogoča spremljanje in nadzor merjenih parametrov na oddaljeni 
lokaciji  (računalniku). 

4. Ponudba mora zajemati vse, kar je potrebno za zagotovitev prenosa podatkov z 
vsemi tekočimi stroški (npr. GSM kartice, naročnine) na letnem nivoju. 

5. Ponudba mora zajemati programsko opremo, ki bo omogočala nadzor in hranjenje 
sprejetih podatkov iz poljubne lokacije s pristopnim geslom. 

6. Ponudba mora zajemati računalniški dostop na vsaj dveh oddaljenih lokacijah (v CL) 
in vse potrebne licence, naročnine in druge tekoče obratovalne stroške celotnega 
sistema (vključno s stroški menjave baterij). 

7. Perioda nobene potrebne kalibracije komponent merilnega sistema ne sme biti krajša 
od 12 mesecev,  

8. ponudba mora zajemati inicializacijsko kalibracijo, obdobne kalibracije pa ne. 
9. Ponudba mora zajemati validacijo sistema glede na potrebe naročnika in prostora. 
10. Sistem mora omogočati širitev na poljubno število merilnih tipal in merilnih mest. 

 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez 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. 
 
Rok za sprejem ponudb: 2. junij 2021 do 12. ure.  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 451-117-EN(810202)/2021-1. 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme: 

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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