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Številka: 451-137-EN(810202)/2021-1 
Datum: 13. 7. 2021 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA KAMER ZA NADZOR V SOBAH 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
1. Izvedba video nadzora v 18 sobah oddelka s centralnim nadzornim monitorjem na 

delovnem pultu  
  
2. V vsaki sobi mora biti nameščena kamera, ki omogoča opazovanje pacienta na postelji v 

celoti in zajema čim širši kot sobe vključno z vhodom v sobo  
  
3. Zahtevane lastnosti kamere:  

• barvna IP 4MP 

• barvni prikaz pri osvetljenosti nad 0,03 lux 

• ločljivost vsaj 2500x1500 točk 

• širokokotni objektiv vsaj 4mm/F2.0 

• možnost nočnega opazovanja z vgrajenim IR sevalom 

• ponudba mora zajemati tudi stenske nosilce in montažo. 
  
4. Lastnosti snemalne enote za zajemanje in prikaz slike na ekranu  

• vsaj 32 kanalni avtonomni snemalnik s hitrostjo zajemanja 320Mbps, 

• brez pomnilniškega medija, vendar z možnostjo kasnejše nadgradnje z vsaj 4 
podatkovnimi diski kapacitete posameznega diska vsaj 10 TB  

• možnost urejanja postavitve slik na ekranu iz vseh priključenih kamer 
  
5. Vse IP kamere morajo biti povezane z mrežnim stikalom v izvedbi PoE, ki omogoča 

napajanje kamer preko mrežne povezave; za kamere ne potrebujemo še dodatnega 
napanja.  
  

6. Lastnosti mrežnega stikala so:  

• mrežno stikalo mora omogočati priključitev vseh kamer in snemalne enote. 
  
7. Ekran mora omogočati prikaz slik iz vseh priključenih kamer naenkrat. Dimenzija ekrana 

mora biti vsaj 32".  
 

8. Ponudba mora zajemati tudi nosilec za ekran in montažo.  
  
9. Ponudba mora zajemati tudi ožičenje z dvema UTP kabloma kategorije Cat.6A:  

• skupna dolžina kabliranja enega kabla je 600 m 

• v vsaki sobi se en kabel zaključi s priključkom za kamero, drugi pa z vtičnico za 
priključitev mrežnega komunikacijskega kabla. 
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10. Izvedba ožičenja je v hodniku dolžine 25 v medstropovju ("Armstrong" stropovi), po 
sobah pa z nadometnim kanalom 
  

11. V ponudi mora biti vključen tudi razvod vseh potrebnih kablov (s potrebnim odpiranjem in 
zapiranjem stropa),  ves potreben drobni potrošni material,  kompletna montaža opreme 
ter preizkus delovanja. 

 
Ogled lokacije za montažo kamer bo v sredo 14. 7. 2021 med 11. in 12. uro po 
predhodnem dogovoru z g. Bojanom Vračkom (tel. 02/ 321 23 72). 
 
Rok dobave: največ 7 dni od prejema naročila. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava in montaža: UKC Maribor; 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV) 
• morebitne druge stroške. 
 
 
Rok za sprejem ponudb: 15. julij 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 451-137-EN(810202)/2021-1. 
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