SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA
IN STORITEV
Oddelek nabave opreme
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 00386 2 321 26 09

Številka:
Datum:

460-E-EN-GZ-201/19
27. 11. 2019

POVPRAŠEVANJE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA GRELNIKA (1 kom)
Specifikacija zahtev naročnika:
Predmet naročila je nabava grelnika po sledeči specifikaciji zahtev:
•

Grelnik kot. npr. grelnik EIC-Therm RW2-WS1 ali enakovredno
Karakteristike grelnika:
-

Dvopredalnik na kolesih EIC-Therm RW2-WS1

-

Zmogljivost enega predala: do 30 kom x 0,5 l steklenic / do 20 kom x 1 l steklenic

-

Velikost predalnika na kolesih: Š: 675mm, V: 900mm, G: 710mm

-

Velikost notranjosti predala: Š:480mm, V:265mm, G:408mm

-

Teža: 46 kg

-

4 elektroprevodna kolesa 125mm, 2x z zavoro

-

MAX nastavljiva temperatura za infuzijske tekočine je 37°C +/-2°C , (elektronska
temperaturna zaščita pri 45°C)

-

Max nastavljiva temperatura za tekstil je 55°C +/-2°C , (elektronska temperaturna
zaščita pri 65°C)

-

gretje na osnovi infrardečega segrevanja

-

predal ima opozorilni signal, če je predal odprt več kot 3 min.

Naročnik je v Specifikacijah zahtev naročnika navedel proizvajalca in tip opreme izključno z
namenom, da se določi zahtevana raven kakovosti. V ponudbi lahko ponudite tudi opremo
drugih proizvajalcev, vendar mora biti le ta tehnično najmanj enakovredna opremi navedeni v
Specifikaciji zahtev naročnika.
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR z 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: 28. november 2019 do 14. ure
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Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukcmb.si z oznako 460-E-EN-GZ-201/19.
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