SLUŽBA ZA INVESTICIJE IN
INFRASTRUKTURNI RAZVOJ
Oddelek nabave opreme
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 26 09

Številka:
Datum:

451-89-EN(807202)/2022-1
6. 5. 2022

POVPRAŠEVANJE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA ELEKTROKIRURŠKEGA NOŽA (1 kom)
Specifikacija zahtev naročnika:
Predmet naročila je nabava elektrokirurškega noža po sledeči specifikaciji zahtev:
1.

omogočati mora monopolarno koagulacijo in rezanje ter bipolarno koagulacijo,

2.

vsaj tri stopnje dodatne koagulacije v načinu rezanja,

3.

vsaj tri stopnje modulacije v načinu koagulacije (vsaj "contact, standard, spray"),

4.

maksimalna izhodna moč v monopolarnem načinu rezanja vsaj 300 W,

5.

maksimalna izhodna moč v načinu koagulacija vsaj 120 W,

6.

samodejno prepoznavanje priključite in kontakta nevtralne elektrode ter prekinitev
delovanja v primeru napak,

7.

možnost priključitve dveh monopolarnih ročnikov,

8.

vizualni in zvočni signali delovanja in napak,

9.

maksimalna izhodna moč v bipolarnem načinu vsaj 70 W,

10. vsaj tri nastavitve bipolarnega načina delovanja,
11. kompatibilnost z kabli in ročniki ki jih uporabljamo sedaj, monopolarni priključni kabel
firme Bowa ref 285-050, 4, 5 m in ročnikom Bowa, bipolarni kabel Bowa 287-050 in
bipolarno pinceto Bowa 600-024 ter negativno elektrodo 4,6 m Valleylab.
Naročnik si pridružuje možnost, da preveri kompatibilnost ponujene opreme z obstoječo
opremo. Ponudnik bo moral v tem primeru naročniku dostaviti tip/model opreme, ki jo
ponuja v roku 10 dni od prejema pisnega poziva ter ustrezno dokazati izpolnjevanje
zahteve po kompatibilnosti.
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV.
Rok dobave: do 60 dni od prejema naročila.
Pri oblikovanju cene upoštevajte:
•
plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa;
•
dostava in šolanje: UKC Maribor;
•
popuste in rabate;
•
davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV);
•
morebitne druge stroške;
•
garancija: vsaj 12 mesecev.
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Rok za sprejem ponudb: 9. maj 2022 do 12. ure
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukcmb.si z oznako 451-89-EN(807202)/2022-1
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Oddelek nabave opreme
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