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Štev.: DS-1359/15 
Dne: 14.12.2015 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba razpisne dokumentacije 
 
 
Na podlagi točke 1.7 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„5 – Reagenti, kemikalije in laboratorijski material”, objavljeno na portalu javnih naročil, datum 
objave 29.10.2015, številka objave JN7606/2015 in v Uradnem listu EU, datum objave 
31.10.2015, številka objave 2015/S 212-384632, naročnik dopolnjuje in spreminja razpisno 
dokumentacijo, kot sledi: 
 
1. Ident 748846:  
Ponudniki lahko ponudijo artikel MXL3-175 Tips - 175µm (20/pk). Primernost ponujenega 
materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  

 
2. Identa 385123 in 850624:  
Ponudniki lahko ponudijo kapilaro (SHP-100-30) proizvajalca Sunlight Medical, ki ima kot 30, 
namesto razpisane kapilare, ki ima kot 35. Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala 
v fazi analize ponudb.  

 
3. Ident 999459:  
Ponudniki lahko ponudijo drugačno pakiranje od posamičnega (npr. po 10 kosov). Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
4. Naročnik ident 662160 izloča iz javnega naročila št. JN7606/2015. 
 
5. Ident 404870:  
Ponudniki lahko ponudijo epruveto z nalepko, ki pa ne sme segati čez celotno površino. 
Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
6. Ident 708739:  
Ponudniki lahko ponudijo epruveto z V=2,5 ml, če priložijo dokazilo, da gre za pediatrično 
epruveto. Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
7. Ident 701645 in 701653:  
Ponudniki lahko ponudijo iglo z varnostnim držalom, kjer je zaklep na držalu in ne na igli. 
Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb. 
 
8. Ident 701661:  
Ponudniki lahko ponudijo iglo z varnostnim držalom, kjer je zaklep na igli. Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb. 
 
9. Ident 429538:  
Ponudniki lahko ponudijo Pasterurjevo pipeto z V = 2,5ml. Primernost ponujenega materiala 
se bo ugotavljala v fazi analize ponudb. 
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10. Ident 803049:  
Ponudniki lahko ponudijo pokrovčke v stripih po 8 kom. Primernost ponujenega materiala se 
bo ugotavljala v fazi analize ponudb. 
 
11. Naročnik identa 314595 in 411752 izloča iz javnega naročila št. JN7606/2015.  
 
12. Ident 708089:  
Naročnik ugotavlja, da kataloška številka 708089+708062, proizvajalca GREINER na zgoraj 
navedenem identu nepravilna.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: urinska epruveta in urinski zamašek za 
biokemijsko epruveto, FI 14, kat.št. 136101+307321, proizvajalec GREINER ali enakovredno.  
 
13. Ident 999454: 
Pravilna kataloška številka je 7-71-20FB30/20. 
 
14. Ident 811548, pod zaporedno številko 54 se izloči iz javnega naročila št. JN7606/2015. 
 
15. Ident 824020, pod zaporedno številko 70:  
Naročnik ugotavlja, da je proizvajalec ROCHE nepravilen. Opisno ime za zgoraj naveden 
artikel se glasi: MIKRO TEST TUBE 0.2ML.PP, kat.št. 8610006, proizvajalec RATIOLAB  ali 
enakovredno, LAB. 
 
16. Ident 665444: 
Pravilna MDC je 7,6396 EUR z DDV za kom.  
 
17. Ident 812222: 
Naročnik ugotavlja, da je kataloška številka 3120 000 070, proizvajalca EPPENDORF 
nepravilna. Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: KONICA PIPETE EPPENDORF 
0,5 - 5 ML, proizvajalec EPPENDORF, kat. št. 0030 000.978 ali enakovredno, LAB  
 
18. Identi 432091, 301850 in 406236: 
Ponudnik lahko ponudi integriran lijaček za pobiranje krvi. 
 
19. Artikla 662143 in 381721 sta enakovredna. Naročnik iz specifikacije briše artikel pod 
identom 662143. 
 
20.Artikla 428884 in 662160 sta enakovredna. Naročnik iz specifikacije briše artikel pod 
identom 662160. Ponudnik lahko ponudi epruveto, ki je oblikovana kot epruveta v epruveti, 
sestavljena iz dveh materialov PET / PP, ki onemogočata izhlapevanje tekočega aditiva ter 
vakuuma, kot najpomembneje pa je zaradi majhnega volumna v epruveti standardne 
dimenzije 13x75mm, minimalen oziroma skoraj ničen mrtvi volumen zraka (head space), ki 
ima sicer znaten vpliv pri testih koagulacije. Primernost ponujenega materiala se bo 
ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
21. Ident 382213: 
Ponudnik lahko ponudi epruveto z dodanim aditivom Na fluorid/EDTA, volumen 2 ml, 
dimenzije 13x75mm. Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize 
ponudb.  
 
22.  Ident 708739: 
Ponudnik lahko ponudi epruveto z aktivatorjem strjevanja in gelom za separacijo, skupnega 
volumna 2,5 ml, če priloži dokazilo, da gre za pediatrično epruveto. Primernost ponujenega 
materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
23. Artikli 772763, 770710, 770701 in 342939, 344699, 298557 so enakovredni. Naročnik iz 
specifikacije briše artikle pod identi 772763, 770710 in 770701.  
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24. Ident 825131: 
Naročnik ugotavlja, da kataloška številka 4418514001, proizvajalca ROCHE na zgoraj 
navedenem identu več ne obstaja.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: avtomatska sterilna lanceta za kapilarni 
odvzem krvi, T oblike, z nastavljivo globino vboda 1,3/1,8/2,3 mm, varnostni pokrov, povratna 
igla.  
 
25. Ident 344176: 
Naročnik ugotavlja, da kataloška številka 330010, proizvajalca HEMOLANCE na zgoraj 
navedenem identu več ne obstaja.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: Avtomatska sterilna lanceta za kapilarni 
odvzem krvi, normalni iztok, globina vboda 1,8 mm, 21G, varnostni pokrov, povratna igla. 
 
26. Artikla 303755 in 311936 morata biti kompatibilna s sistemom za vakuumski odvzem krvi 
in v skladu s CLSI ter RSK za laboratorijsko diagnostiko. Naročnik identa 303755 in 311936 
izloča iz javnega naročila številka JN7606/2015.  
Navedena identa bosta na osnovi popravka specifikacije, ki je predmet razpisne 
dokumentacije vključena v JN7849/2015, skupina 91/17. 
 
27. Ident 701645: 
Naročnik ugotavlja, da je kataloška številka 450077, proizvajalca GREINER nepravilna.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: IGLA VAC.20G Z VARNOSTNIM ZAKLOPOM. 
 
28. Artikla 301272 in 662127 sta enakovredna. Naročnik iz specifikacije briše artikel pod 
identom 662127. Prav tako naročnik popravlja opisno ime za ident 301272, in sicer: Luer 
adapter za jemanje krvi iz kanil kot NIPRO kat. št. LM+20G ali enakovredno. 
 
29. Artikla 662275 in 311936 sta enakovredna. Naročnik iz specifikacije briše artikel pod 
identom 662275. 
 
30. Ident 441589: 
Naročnik ident 441589 izloča iz javnega naročila št. JN7606/2015. 
 
31. Ident 748854: 
Naročnik ugotavlja, da je kataloška številka 14314, proizvajalca VITROLIFE nepravilna. 
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: IVF PIPETA STEKLENA, FI 1,35 MM, 125 
MM, kataloška številka 100049, proizvajalec EUROGLASS ali enakovredno, IVF. 
 
32. Ident 608769: 
Ponudniki lahko ponudijo punkcijsko iglo z izpiralno iglo, ki je posebej pakirana. Zapiralna igla 
mora biti ravno odrezana. Primernost ponujenega materiala se bo ugotavljala 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). 


