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

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
Tel.: 02 321 25 69 Faks: 02 321 25 22

VABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE
Številka: SB 295/2020
Datum: 27. 10. 2020
Vabimo vas, da nam posredujete ponudbo za:
NAJEM DVEH (2) UZ APARATOV
Ponudbo izpolnite na priloženem obrazcu.
Končna vrednost ponudbe mora vsebovati vse stroške (npr. prevozne, špediterske, carinske, ter
morebitne druge stroške, drobni in vezni material, delo), popuste in rabate.
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: najnižja končna vrednost ponudbe.
Najugodnejšemu ponudniku bo naročnik izdal naročilnico za opravljanje storitve.
Naročnik bo poravnal račun v roku 60 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.
Izvajalec mora vse račune pošiljati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z Zakonom
o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Ur. list RS, št. 59/10 in 111/13).
Ponudniki morajo naročniku posredovati ponudbe na e-poštna naslova:
sanja.belko@ukc-mb.si
nabava@ukc-mb.si
Ponudbe je treba predložiti do četrtka, 28. 10. 2020 do 12.00.
Pravočasna bo tista ponudba, ki bo predložena naročniku do roka, določenega v prejšnjem odstavku.
Če bo ponudba predložena po poteku določenega datuma in ure, se bo štelo, da je ponudba bila
predložena prepozno.
Hvala in lep pozdrav.
Sestavila:

Vodja nabave nezdr. mat. in storitev

Sanja Belko

mag. Boris Petre, univ. dipl. ekon. l.r.

Priloga: - specifikacija zahtev naročnika
- obrazec podatki o ponudniku
- obrazec ponudbe
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SPECIFIKACIJA ZAHTEV NAROČNIKA
Predmet: NAJEM DVEH (2) UZ APARATOV
Naročnik bo za obdobje dvanajstih mesecev od datuma primopredaje najel dva ultrazvočna aparata,
ki bosta ustrezala naslednjim tehničnim zahtevam:
Vrhunski mobilni ultrazvočni aparat:
A:Tehnične zahteve:
1. Mobilni diagnostični ultrazvočni aparat z najnovejšo popolnoma digitalizirano tehnologijo za
uporabo v urgentni medicini.
2. Vsaj 19-palčni barvni LCD monitor, ki je hkrati dotikalni zaslon preko katerega uporabnik
upravlja z ultrazvočnim aparatom.
3. Monitor naj bo nastavljiv po višini (primerni za delo stoje), ter levo-desno.
4. Vsaj štiri aktivna priključna mesta za UZ sonde.
5. Teža UZ aparata do 65 kg.
6. Zahtevani prikazi:
• 2Dprikaz
• Pulzni doppler(PW),
• Kontinuirani doppler(CW),
• Pulzni tkivni Doppler
• M-prikaz,anatomski M-prikaz(AMM),
• Barvni in barvni angio Doppler (power doppler),
• Prikaz s harmoniki,
• Prikaz s kodiranimi harmoniki
• Triplex prikaz; 2D+Barvni doppler+PW in 2D+Barvni Doppler+CW
7. Programska oprema za eliminiranje šuma v UZ sliki brez izgube koristnih informacij (Speckle
reduction).
8. Programska oprema za sestavljeni (Compound) UZ prikaz.
9. Programska oprema za avtomatiziran prikaz integrala hitrosti po času (VTI), minutni volumen
srca (CO) in utripni volumen (Stroke volume).
10. Programska oprema za avtomatiziran prikaz B-linij (B-Lines).
11. Programska oprema za avtomatiziran prikaz dimenzije spodnje votle vene (IVC), ter
avtomatičen izračun indeksa kolapsibilnosti v realnem času.
12. Programska oprema za izboljšan prikaz punkcijske igle (kot npr. Needle recognition)
13. Avtomatična optimizacija 2D UZ slike in Dopplerja.
14. Pred nastavitve za preglede po FAST protokolu.
15. Penetracija-globina UZ sektorja najmanj 36 cm.
16. Merilni paketi za kardiologijo in ožilje.
17. Delo z interno baterijo vsaj 4 ure.
18. DICOM vmesnik (Worklist, Store…)
19. Visok nivo varovanja pacientovih podatkov; možnost enkripcije podatkov na trdem disku.
20. Aparat naj omogoča naslednje povezave:
• HDMI priključek
• USB 3.0
• LAN Ethernet
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B: UZ sonde:

1. Kardiološka UZ sonda: 1,7-4,5 MHz .
2. Abdominalna UZ sonda: 1,5 – 6 MHz
3. Linearna UZ sonda z vsaj štirimi programibilnimi tipkami s katerimi je možno upravljati z
osnovnimi funkcijami UZ aparata: 4 – 12 MHz

C: Možnosti nadgradnje
1. Multiplana TEE UZ sonda: 3 – 8 MHz

Ponudnik mora:
•
•
•

zagotoviti, da bo prvi aparat predal v uporabo najkasneje 7 dni po izdaji naročilnice, drugi pa
najkasneje do 15. 11. 2020;
zagotoviti dobavo, postavitev aparata ter poskusni zagon in šolanje za pravilno in varno uporabo;
za celotno obdobje najema brezplačno zagotoviti vse rezervne dele, vzdrževanje, pooblaščen in
usposobljen servis in prevzem vseh ostalih stroškov delovanja aparata in pripadajoče opreme;

Ostale zahteve naročnika:
−

odzivni čas v primeru nedelovanja:
takoj – po telefonu;
v kolikor težave ni možno rešiti po telefonu, odzivni čas servisa je 24 ur po prejemu obvestila
ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in odpravo napak. V kolikor popravilo v
navedenem času ni mogoče, mora ponudnik nedelujoči aparat še isti dan ali takoj naslednji
delovni dan zamenjati z novim oziroma z delujočim aparatom;
naročnik bo enostransko prekinil sodelovanje s ponudnikom, v kolikor aparata ne bo mogel
uporabljati več kot 25 ur v obdobju enega meseca;
v kolikor bo naročnik zaradi nedelovanja aparata prisiljen v enostransko odpoved
najemnega razmerja, bo za nastale stroške sorazmerno zmanjšal plačilo zadnje najemnine.

Naročnik bo za uporabo naprav plačeval mesečni pavšal. Opravljene storitve bo naročnik plačeval na
podlagi pravilno izstavljenega računa.
Cena iz ponudbe je fiksna za časa trajanja naročila.
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PODATKI O PONUDNIKU

1. Opis predmeta javnega naročila: NAJEM DVEH (2) UZ APARATOV
2. Podatki o ponudniku
2.1 Firma oz. ime:
2.2 Naslov:
2.3 Zakoniti zastopnik:
2.4 Identifikacijska številka za DDV:
2.5 Matična številka:
2.6 Številka transakcijskega računa:
2.7 Telefonska številka:
2.8 Številka telefaxa:
2.9 E-mail:
2.10 Kontaktna oseba:
2.11 Odgovorna oseba:

Dne: ………………
Žig in podpis ponudnika:

…………………………….
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PONUDNIK
____________________________

Št.:

____________________________

Datum: ………………….

.:………………..

____________________________

P O N U D B A
Predmet: NAJEM DVEH (2) UZ APARATOV
Tip aparata: ____________________________
Proizvajalec: ____________________________

ZŠ

Opis

1.

Najem dveh (2) UZ aparatov

EM
mesec

Količina

Cena na EM brez
DDV

Vrednost brez DDV

12
Skupaj vrednost brez
DDV:
Znesek davka:
Skupaj vrednost v
EUR z DDV:
Vrednost mesečne
najemnine z DDV:

Dokazila:
•

Ponudnik mora za ponujeno opremo navesti proizvajalca in tip ponujene opreme.

•

Ponudnik mora za ponujeno opremo predložiti tehnično dokumentacijo (prospektni material,
katalogi, tehnični opisi, …) v slovenskem ali angleškem jeziku, iz katere bo nedvoumno razvidno,
da ponujena oprema izpolnjuje vse tehnične zahteve iz specifikacije zahtev naročnika;

Dne: …………………………
Žig in podpis ponudnika:
……………………………………….
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