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ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„19 – Dializni material”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 12.06.2015, 
številka objave JN3939/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 17.06.2015, številka 
objave 2015/S 115-207942, naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno dokumentacijo, kot 
sledi: 
 
1. Polisulfonski dializatorji I 

• Sieving koeficient  za albumine ≤ 0,001, dovoljeno odstopanje je do 10%. 
• Debelina membrane 35mikro metrov, dovoljeno odstopanje je do 10%. 
 
2. Polisulfonski dializatorji II 

• Ultrafiltracijski koeficient membrane (KUF) ≥ 80 ml/h/mmHg. 
• Sieving koeficient: 
- beta 2-mikroglobulin ≥ 0,8, dovoljeno odstopanje je do 10%; 
- za albumine < 0,001, dovoljeno odstopanje je do 10%. 
- Debelina membrane: 45mikro metrov, dovoljeno odstopanje je do 10%. 
 
3. Dvolumenski katetri (skupina 9) in trolumenski kateter (skupina 10) 
V skupinah 9 in 10 lahko ponudniki ponudijo katetre v setu z ali brez skalpela. 
 
4. Dvolumenski katetri (skupina 9) in trolumenski kateter (skupina 10) 
Ponudniki lahko ponudijo tudi sete z uvajalno žico, ki je graduirana po dolžini 10cm, 20cm, 
30cm in 35cm. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb. 
 
5. Skupina 9 Dvolumenski katetri, ident 919025  
Ponudniki lahko ponudijo katetre dolžin 10cm, 11cm ali 13cm. 
 
6. Skupina 9 Dvolumenski katetri, identa 919026 in 919027  
Ponudniki lahko ponudijo kateter, ki ima dva neodvisna lumna v obliki črke D (dvojni D lumen 
konfiguracija) in v vsem ostalem ustreza razpisanim tehničnim karakteristikam. Primernost 
ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb. 
 
7. Skupina 9 Dvolumenski katetri, ident 919034  
Ponudniki lahko ponudijo kateter, ki ustreza vsem razpisanim tehničnim karakteristikam in je 
izdelan iz mehkega biokompatibilnega Carbothane materiala. Primernost ponudb bo naročnik 
ocenjeval v fazi analize ponudb. 
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8. Skupina 10 Trolumenski kateter, ident 919029  
Ponudniki lahko ponudijo kateter, trolumenski, raven, iz fleksibilnega biokompatibilnega 
mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za 
zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 17cm, 20cm in 
24cm, katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne 
žice. Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb. 
 
9. Skupina 10 Trolumenski kateter, ident 919030  
Ponudniki lahko ponudijo kateter, trolumenski, ukrivljen, iz fleksibilnega biokompatibilnega 
mehkega poliuretana, z dvema lumnoma za dostop in enim ločenim centralnim lumnom za 
zdravila, mehko konico, rotacijski šivni obroček, premer katetra 13F, dolžine 15cm in 17cm, 
katerega set vsebuje tudi iglo za uvajanje, ki ima stransko odprtino za uvedbo uvajalne žice. 
Primernost ponudb bo naročnik ocenjeval v fazi analize ponudb. 
 
 
S spoštovanjem! 
 
 
 
 
 
Oddelek za javna naročila  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na:  
• Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU; 
• Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si). 
 


