
 
 
 
 
 
Štev: 1189/15-DeS 
Datum: 02.12.2015 
 
 
 
ZADEVA: DOPOLNITEV IN SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »MEDICINSKI 
POTROŠNI MATERIAL 1«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 19.10.2015, 
številka objave JN7306/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 22.10.2015, številka objave 
2015/S 205-372043, naročnik dopolnjuje oz. spreminja razpisno dokumentacijo, kot sledi: 
 
1. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb do 14.12.2015 do 11:00 ure. 
 

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.12.2015 ob 13:00 uri v sejni sobi nabavne službe, 
stavba št. 3 (3. Nadstropje). 
 
Veljavnost listin, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, se lahko nanašajo na datum za 
oddajo ponudb naveden v razpisni dokumentaciji oz. 01.12.2015. 

 
2. Skupina 11 – ident 478679: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi krpice oz. robčke za poliranje instrumentov. 
 
3. Skupina 1 – ident 663107: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo z dimenzijo podaljška 18 cm. 
 
4. Skupina 15 – ident 385824: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi aspiracijski set z regulatorjem vleka z ovalno konico, ki je 
posebej oblikovana tudi za sukcijo med živčevjem in težje dostopnimi predeli. 
Ponudniki lahko ponudijo artikel s cevjo 3,5 m. 
Ponudniki lahko ponudijo artikel s konico 4,6 mm. 

 
5. Skupina 46 – ident 470724: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezno krpico za karotidno žilo, katere površina je naparjena 
s fluoropolimerom, impregnirana z želatino, pletena (knitted), z debelino stene 0.36 mm. 

 
6. Skupina 46 – ident 822434: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno žilno protezo 6 mm x 80 cm, narejena iz ePTFE, 
z zunanjo oporo, debelina stene 0.47 mm. 

 
7. Skupina 46 – ident 235407: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezno žilno protezo narejeno iz poliestra. 
 
8. Skupina 46 – ident 608505: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi ustrezen set karotidnih shuntov, dolžine 14.5 cm. 
 
9. Skupina 46 – ident 771074: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno žilno protezo z razširjenim vrhom, ki se lahko 
reže in oblikuje, narejena iz ePTFE, tanka in močna, dizajna dveh plasti. 

 
10. Skupina 45 – ident 307475: 

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
���� 00386 (0)2 321 25 66, ���� 00386 (0)2 331 15 33 



Ponudniki lahko ponudijo tudi vrečko s central. ležečo bireto do 40 ml, kalibri. posoda do 
500 ml, vrečka 2000 ml in cev dolžine 150 cm. 

 
11. Skupina 1 – ident 659746: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi Proctoscope ADULT STR disp. / Box x 100 pcs (LCH: PCT-
03) dimenzije: 75/20mm, vendar se bo primernost ponujenega artikla ocenjevala v fazi 
analize ponudb. 

 
12. Skupina 12 – ident 510742: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi dolžino 15 cm. 
 
13. Skupina 12 – ident 389358: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi dolžino 15 cm. 
 
14. Skupina 9 – ident 403598: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi kateter 5F dolžine 25 cm. 
 
15. Skupina 16 – ident 472590: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo z dimenzijo 14G x 8.8 cm. 
 
16. Skupina 16 – ident 755940: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi NK valvulo low pressure 5 – 50 mm H2O, dimenzije 8.8 mm x 
12 mm. 

 
17. Skupina 16 – ident 755931: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi NK valvulo low pressure 15 – 54 mm H2O, dimenzije 13 mm 
dolžine, 3.8 mm širine. 

 
18. Skupina 63 – ident 383350: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi sonde dolžine 55 cm. 
 
19. Skupina 63 – ident 382639: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi sonde dolžine 55 cm. 
 
20. Skupina 63 – ident 382647: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi sonde dolžine 55 cm. 
 
21. Skupina 63 – ident 382736: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi sonde dolžine 55 cm. 
 
22. Skupina 2 – ident 381608: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo G18 90 mm. 
 
23. Skupina 3 – ident 696811: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo 22G 0,7 x 90 mm. 
 
24. Skupina 46 – ident 405345: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi proteze dolžine 40 cm. 
 
25. Skupina 27 – ident 389757: 

Naročnik je naredil napako. Pravilna kataloška številka je »TYCO 160325«. 
 
26. Skupina 2 – ident 832642: 

Naročnik izloča iz javnega naročila artikel pod identom 832642. 
 
27. Skupina 46 – ident 610399: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za ultrazvočno blokado živca, 21G x 100 



mm, z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj (B-bevel), dobro vidne 
centimetrske oznake, 5 okroglih zarez na distalnem koncu za lažjo identifikacijo konice pod 
ultrazvokom, podaljšana dolžina injekcijske cevi, ergonomično oblikovano držalo igle. 

 
28. Skupina 46 – ident 565270: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za ultrazvočno blokado živca, 21G x 150 
mm, z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj (B-bevel), dobro vidne 
centimetrske oznake, 5 okroglih zarez na distalnem koncu za lažjo identifikacijo konice pod 
ultrazvokom, podaljšana dolžina injekcijske cevi, ergonomično oblikovano držalo igle. 

 
29. Skupina 46 – ident 610372: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi enakovredno iglo za ultrazvočno blokado živca, 22G x 70 mm, 
z atravmatsko konico oblikovano pod kotom 30 stopinj (B-bevel), dobro vidne centimetrske 
oznake, 5 okroglih zarez na distalnem koncu za lažjo identifikacijo konice pod ultrazvokom, 
podaljšana dolžina injekcijske cevi, ergonomično oblikovano držalo igle. 

 
30. Skupina 53 – ident 435031: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo dolžine 90 mm. 
 
31. Skupina 20 – ident 708313: 

Naročnik je naredil napako. Pravilna dimenzija je 1,27 mm. 
 
32. Skupina 14 – ident 321982: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi pripomoček za respiratorno terapijo - volumetrični incentivni 
spirometer z ustnikom in rebrasto gibljivo cevjo, za spodbujanje inspiratornega volumna. 
Narejen je iz trde plastike tako, da ga bolnik lahko drži ali postavi na površino. Sistem je 
prirejen samonadzoru pravilnega izvajanja terapije, z držalom in podstavkom na katerem so 
podatki pripomočka in podatki za vpis bolnika. Volumska komora je 2500 ml z batom, ki je 
premičen in se ob vdihu dvigne do inspiracijskega volumna. Dosežen inspiracijski volumen 
se lahko označi s kazalcem. Označenih je 250 ml do 2500 ml. 

 
 
Popravki so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
 
 
Hvala na razumevanju in lep pozdrav! 
 
 
Oddelek za javna naročila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na: 
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si ), 
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). 


