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

Številka:
Datum:

451-156-EN(810202)/2020-1
30. 10. 2020

POVPRAŠEVANJE
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA DEZINFEKTORJA (2 kom)
Specifikacija zahtev naročnika:
Predmet naročila je nabava dezinfektorja po sledeči specifikaciji zahtev:
Splošne zahteve
1. tehnologija dezinfekcije z UV-C svetlobo,
2. dezinfekcijsko učinkuje na bakterije, bakterijske spore, viruse, glive,
3. mobilna naprava, ki omogoča enostaven transport (ploščice, pragovi dvigal (cca. 2-3
cm), ipd.),
4. zagon dezinfektorja naj bo preko upravljalnika mogoč tudi izven prostora, ki ga
dezinficiramo. Naprava mora nemoteno obratovati tudi, če tekom izvajanja
dezinfekcije upravljalec odnesemo stran od naprave,
5. možnost izbire časa trajanja dezinfekcije,
6. 360° dezinfekcija prostora,
7. izpis uspešnosti dezinfekcije oziroma morebitnih težav,
8. izvajanje dezinfekcije ne sme poškodovati medicinske opreme (RTG aparat, CT, MR,
monitorji, ipd.),
9. naprava zaradi transporta ne sme biti višja od 180 cm in širša od 80 cm.
Varnost
10. zakasnitev začetka dezinfekcije (upravljalec mora imeti dovolj časa, da varno zapusti
prostor katerega bo dezinficiral),
11. ima nameščene senzorje gibanja za samodejen izklop aparata ob zaznanem gibanju,
12. možnost predčasne ustavitve naprave preko upravljalnika,
13. fizični gumb za zaustavitev naprave v sili, ki je nameščen na napravi.
Napajanje
14. zahteve za napajanje; AC 220 - 240 V, 50 Hz, 16 A,
15. priključna moč največ 2,3 KW.
Svetilke
16. življenjska doba svetilk: vsaj 8.000 delovnih ur.
V ponudbi obvezno navedite tudi predviden rok dobave ter priložite tehnično specifikacijo za
ponujeno opremo.
Oprema, ki je predmet povpraševanja se nabavlja iz razloga nujnosti zaradi razmer
neposredno povezanih z epidemijo zaradi COVID-19, zaradi česar bo rok dobave ključen pri
izbiri ponudnika.
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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: 2. november 2020 do 12. ure.
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: ales.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukcmb.si z oznako 451-156-EN(810202)/2020-1.
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV
Oddelek nabave opreme:
Grega Zrimšek
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