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

Številka:
Datum:

451-134-EN(807202)/2022-1
5. 8. 2022

POVPRAŠEVANJE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA POSTELJIC ZA NOVOROJENCE (15 kom)
Specifikacija zahtev naročnika:
Predmet naročila je nabava posteljic za novorojence po sledeči specifikaciji zahtev:
1. nastavljiva višina posteljice vsaj v območju 75 do 90cm (+/-5% odstopanje)
2. nastavljiv naklon posteljice kontinuirano vsaj v območju 0 do 12° (+/-5% odstopanje)
3. vse prilagoditve višine in naklona naj bodo izvedene pnevmatsko, brez električnih
mehanizmov in odvisnosti od napajanja. Dvižni mehanizem naj bo izveden preko nožne
stopalke, naklon pa preko ročice.
4. dvižni mehanizem osebju olajša delo tako, da je dvig samodejen oziroma podprt s
pnevmatskim sistemom.
5. zunanje dimenzije posteljice: 85 x 50 cm (DxŠ) (+/-5% odstopanje)
6. posteljica naj bo na 4 kolesih, dobro vodljiva, dvojna velika kolesa premera vsaj 10 cm, z
zavorami na vseh 4 kolesih. Ogrodje posteljice naj bo iz kakovostnega in trpežnega
karbonskega jekla.
7. banjica posteljice naj bo iz kakovostne, transparentne ABS ekološko-prijazne plastike, z
luknjicami in mora biti odstranljiva brez uporabe orodja, za enostavno čiščenje. Stranice
banjice naj bodo visoke, vsaj 25 cm (+/-5% odstopanje).
8. pod posteljico naj bo nameščen vsaj 1 predalnik oz. odlagalna košara
9. posteljica naj bo oblikovana tako, da nosilni steber ni povsem na sredini posteljice za
boljši dostop do postelje otročnice, omogoča namestitev grelnega telesa ali podobnih
medicinsko tehničnih naprav (npr. grelno telo za ogrevanje, apneja blazina, ipd).
10. dovoljena obremenitev posteljice naj bo vsaj 10 kg, ležišče mora biti dovolj veliko, da
sprejme novorojenca in dojenca višine vsaj 70cm.
11. Ležišče mora biti mehko in odstranljivo, imeti mora vodoodporno prevleko iz
certificiranega bio-kompatibilnega materiala ter enostavno za pranje in razkuževanje,
izdelano iz negorljivih in biokompatibilnih materialov.
12. posteljica naj bo trpežna in kompatibilna z dezinfekcijskimi sredstvi, kot so raztopine
glutaraldehida, vodikovega peroksida in natrijevega hipoklorita
13. skupna teža posteljice: največ 20 kg
Naročnik si pridržuje pravico do testiranja ponujene posteljice. V tem primeru mora
ponudnik v roku 7 dni od naročnikovega poziva dostaviti naročniku demonstracijsko
posteljico za testiranje in potrditev primernosti.
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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 šolanje: UKC Maribor;
popuste in rabate;
davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV)
morebitne druge stroške.

Rok za sprejem ponudb: 9. avgust 2022 do 12. ure
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukcmb.si z oznako 451-134-EN(807202)/2022-1.
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