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ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo 
„Reagenti, kemikalije in laboratorijski material 2 2016-2018”, objavljeno na portalu javnih 
naročil, datum objave 30.08.2016, številka objave JN005058/2016-B01 in v Uradnem listu 
EU, datum objave 31.08.2016, številka objave 2016/S 167-300138, naročnik dopolnjuje in 
spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi: 
 
 
1. Ident 383406: 

Ponudniki lahko ponudijo pestilo dolžine 135 mm. Primernost materiala se bo ugotavljala 
v fazi analize ponudb.  
 

2. Ident 290343:  
Naročnik ugotavlja, da je prišlo do napake, saj je napačno opredelil naziv materiala. 
Naročnik naveden ident izloča iz javnega naročila JN005058/2016-B01 in za njega ne bo 
opravil izbire. 
 

3. Ident 485241:  
Naročnik ugotavlja, da je kataloška številka 712305 na navedenem identu nepravilna. 
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: KONICA PIPET RUMENA 0.2-200 UL, 
SET, kat. št. 732208 proizvajalec BRAND ali enakovredno, CIT. 
Pakiranje za naveden ident je 480 kos v SC. 

 
4. Ident 417416:  

naročnik ugotavlja, da je proizvajalec na navedenem identu nepravilen.  
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: KONICA PIPET 300 MIKROLITROV, 
kat.št. 70.765, proizvajalec SARSTEDT ali enakovredno, TRA, PAT. 
 

5. Ident 854514:  
Naročnik ugotavlja, da je prišlo do napake pri nazivu materiala. 
Opisno ime za zgoraj naveden artikel se glasi: KONICA ZA PIPETO 5-200 
MIKROLITROV, kat. št. 790204, proizvajalca BIOHIT ali enakovredno, TRA. 
 

6. Ident 706736:  
Ponudniki lahko ponudijo rokavice iz kloroprena. Primernost ponujenega materiala se bo 
ugotavljala v fazi analize ponudb. 
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7. Ident 665444:   
Naročnik ugotavlja, da je prišlo do napake. Pravilen MDC je 7,2856 EUR brez DDV. 
 
 

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). 


