
 

 

 
 
 

 
Številka povabila: 06-2021 
Datum: 31.05.2021 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 
 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: Vzdrževanje sistema centralnega računalniškega brezžičnega 
nadzora fizikalnih količin. 
 
Predmet naročila je podrobneje specificiran v obrazcu »PONUDBA za vzdrževanje sistema centralnega 
računalniškega brezžičnega nadzora fizikalnih količin«. 
 
Rok za sprejem ponudb: 04.06.2021 do 12:00 ure.  
Za obdobje od 01.07.2021 so 30.06.2023 
 
Kontaktna oseba Aleksandra Šumak tel:02/321-2277 
 
Merilo za izbor je najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 

• Plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 

• Popuste in rabate; 

• Davek na dodatno vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 

• Morebitne druge stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, drobni in vezni material, delo). 
 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
Univerzitetni klinični center Maribor 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala in storitev  
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »Ponudba za: Vzdrževanje sistema centralnega računalniškega brezžičnega 
nadzora fizikalnih količin (06-2021)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
vesna.fras@ukc-mb.si 
 

 
 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala 
in storitev 

tel:02/321-2277
mailto:vesna.fras@ukc-mb.si


 

 
 
 

 
Številka ponudbe: _________________ 

Datum:  __________________________ 

 
 
Ponudnik 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 
 
 
 

PONUDBA 

za vzdrževanje sistema centralnega 

računalniškega brezžičnega nadzora fizikalnih količin 

 

Naročnik trenutno uporablja aplikacijo SIRIUS. Zahteva se kontinuiran nadzor temperature na Centru 
za transfuzijsko medicino Maribor in na dveh dislociranih enotah: ETD Ptuj in ETD Murska Sobota. 
Aplikacija nadzoruje skupno 73 hladilnikov in zamrzovalnikov, v katerih se hranijo krvne komponente 
in reagenti. Vsi hladilniki imajo temperaturne sonde, ki so brezžično povezane. Sistem ob spremembi 
temperature sproži alarm in pošlje obvestilo odgovornim osebam na oddelku in administratorjem 
(zunanji izvajalec), ki poskušajo napako odpraviti preko oddaljenega dostopa, oziroma fizično na 
lokaciji, kadar je to potrebno. Sistem mora zagotavljati sledljivost (grafi, tabele, odčitane meritve, 
potrditve alarmov, izvajalci, odstopanja itd.). Vsi potrebni podatki morajo biti zbrani na enem mestu. 
 
Naročnik za vzdrževanje sistema plačuje mesečni pavšal, ki znaša …….………….  EUR/mesec, za 
posamezno temperaturno tipalo (merilno mesto) brez DDV.  
 
 
Skupna vrednost za 73 merilnikov                             ………………………….. EUR 

DDV 22%                                                                              ………………………….. EUR 

Za plačilo                                                                              ………………………..... EUR 

 
 
 
Najemodajalec bo izstavil račun najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. 
 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 02 321 25 59 Faks: 02 321 25 22 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, 
MATERIALA IN STORITEV 
Oddelek nabave nezdravstvenega materiala 
in storitev 



 
 
V ceni mesečnega pavšala je zajeto: 
 
- najmanj 1x tedensko pregled delovanja sistema preko oddaljenega dostopa, (logiranje z oddaljene 

lokacije in pregled delovanja programske in elektronske opreme po posameznih merilnih mestih, 
ki je sestavni del sistema za monitoring). Trajanje do 1 ure na teden. Vodenje evidence vseh 
pregledov, zagotavljanje obdobnega varnostnega kopiranja na oddaljeno lokacijo (na naročnikov 
server) in hramba podatkov. 
 

- Oddaljena pomoč uporabniku, konfiguriranja, spreminjanja nastavitev, odpravljanja morebitnih 
napak preko oddaljenega dostopa ob hkratnem telefonskem kontaktu do 2 uri mesečno z odzivnim 
časom do 2 uri. 

 
- Obisk na lokaciji naročnika in servisna dela v trajanju dveh ur na lokaciji naročnika (2 servisni uri 

vključeni v primeru, da napake ni mogoče odpraviti z nobenim od omenjenih načinov dostopa, s 
potnimi stroški). 

 
- Prejemanje sistemskih opozoril in sistemskih alarmov na naročnikovo servisno elektronsko pošto, 

ustrezno ukrepanje in obveščanje naročnika v primeru potrebe po nadaljnih ukrepih izvajalčeve 
servisne službe. 

 
- Redno posodabljanje sistema, ki zajema pregled programske opreme, elektronskih komponent in 

namestitev novejše programske verzije. 

            

 
 
 

Ponudnik: 
 
_____________________ 

 


