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Štev.: DS-862/15 
Dne: 21.10.2015 
 
 
ZADEVA: Sprememba in dopolnitev razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„Centralna linija za pranje kirurških inštrumentov”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum 
objave 17.09.2015, številka objave JN6459/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 
22.09.2015, številka objave 2015/S 183-331774, naročnik spreminja in dopolnjuje razpisno 
dokumentacijo, kot sledi: 
 
 
1. Naročnik iz Specifikacije zahtev pri točki 1. (PREHODNI ENOKOMORNI 
TERMODEZINFEKTOR)  črta sledečo zahtevo: 
- minimalni efektivni volumen komore: 350 l. 
  
2. Naročnik iz specifikacije zahtev pri točki 2. (PREHODNI TRIKOMORNI/TUNELSKI 
TERMODEZINFEKTOR)  črta sledečo zahtevo: 
- volumen posamezne komore minimalno 340 l. 
  
3. Naročnik pri kapaciteti prehodnega trikomornega/tunelskega termodezinfektorja spreminja 
sledečo zahtevo: 
  
- kapaciteta: 60 do 75 DIN košar (480x250x50/70mm) / h odvisno od programa.   
  
Nova zahteva se glasi: 
  
- kapaciteta: 60 do 90 DIN košar (480x250x50/70mm) / h odvisno od programa.  
  
4. Naročnik pri prehodnem trikomornem/tunelskem termodezinfektorju dopušča tudi, da lahko 
ponudnik ponudi drugačen sistem tesnenja vrat, ki pa mora biti povsem adekvaten 
zahtevanemu, kar pomeni, da morajo biti zagotovljene fizikalne in funkcionalne lastnosti kot 
jih zagotavlja dinamični sistem tesnjenja oz. izpolnjene morajo biti podane zahteve glede 
tesnjenja iz specifikacije zahtev naročnika. 
  
5. Naročnik pri povratni transportni progi spreminja sledečo zahtevo:  
  
- Zunanje dimenzije: največ 90x600x90 cm (šxgxv). 
  
Nova zahteva se glasi: 

  
- Zunanje dimenzije: največ 90x610x90 cm (šxgxv). 
  
6. Naročnik pri podani zahtevi glede vstavkov za pranje OP coklov, kjer so zahtevani 4 
vstavki po 10 parov coklov, dopušča tudi, da lahko ponudniki ponudijo: 
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- vstavek za pranje OP coklov za 9 parov coklov, vendar je potrebno v tem primeru ponuditi 
5 vstavkov (skupaj za 45 parov coklov). 

  
V kolikor bo ponudnik ponudil 5 kosov vstavkov za pranje  coklov (vsak za 9 parov coklov, 
torej skupaj za 45 parov coklov) mora ponudnik v obrazcu predračuna » PREDRAČUN ZA 
OPREMO – OBR-5« v točki 5.4 popraviti že vpisano količino na ta način, da bo iz obrazca 
predračuna  nedvoumno razvidno, da ponuja 5 vstavkov. 
  
7. Naročnik spreminja sledečo zahtevo glede upravljalnih panelov prehodnega 
enokomornega termodezinfektorja: 
  
- upravljalni panel z barvnim zaslonom na dotik " touch screen " na nečisti in čisti strani min 
5". 
  
Nova zahteva se glasi: 
  
- upravljalni panel z barvnim zaslonom na dotik " touch screen " naj bo na nečisti strani velik 
min. 5" in na čisti strani min 4,5". 
 
 
 
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). 

                                                                 

 


