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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. Sklop 22, ident 333026: 
Posodice ne rabijo biti posamično pakirane, lahko je le z napisnim poljem. Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
2. Sklop 23, ident 428361: 
Ponudniki lahko ponudijo posodico volumna 120 ml z navojnim zamaškom. Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
3. Sklop 25, ident 807168: 
Ponudniki lahko ponudijo epruveto z zamaškom nevtralne barve. Primernost ponujenega 
materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
4. Sklop 27, ident 585181: 
Ponudniki lahko ponudijo posamično pakirane pipete v foliji ali papirju. Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
5. Sklop 27, ident 663123: 
Ponudniki lahko ponudijo posamično pakirane pipete v foliji ali papirju. Primernost 
ponujenega materiala se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
6. Ident 783820: 
Naročnik ugotavlja, da je bil ident 783820 pomotoma zajet v specifikacijo. Naročnik navedeni 
ident izloča iz javnega naročila številka JN7606/2015 in ga ne bo upošteval pri izbiri.  
 
7. Ident 883115: 
Naročnik ugotavlja, da je bil ident 883115 pomotoma zajet v specifikacijo. Naročnik navedeni 
ident izloča iz javnega naročila številka JN7606/2015 in ga ne bo upošteval pri izbiri.  
 
8. Ident 825131: 
Ponudniki lahko ponudijo avtomatsko sterilno lanceto za kapilarni odvzem z nastavljivo obliko 
1,2/1,8/2,4mm, varnostni pokrov, povratna igla. Primernost ponujenega materiala se bo 
ugotavljala v fazi analize ponudb.  
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9. Sklop 22, ident 812222: 
Naročnik ugotavlja, da je bila v specifikacijo zajeta nepravilna enota mere KOS. Pravilna 
enota mere je SC. MDC ostaja nespremenjen. 
 
10. Ident 441619: 
Ponudniki lahko ponudijo IVF petrijevke 60x15 mm, NUNC s kodo 150270. Primernost 
ponujenega artikla se bo ugotavljala v fazi analize ponudb.  
 
11. Ident 351067:  
Naročnik ugotavlja, da je bila v specifikacijo zajeta nepravilna kataloška številka.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: CHANG MEDIUM A, 100 ML, kat. št. T101-
019, proizvajalec IRVINE SCIENTIFIC ali enakovredno, CIT. 
 
 
 
 
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). 
 
 


