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Številka: 460-E-EN-GZ-130/18 
Datum: 26. 11. 2018 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA MONITORJEV ZA NADZOR VITALNIH 
FUNKCIJ 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava 10 kosov monitorjev za nadzor življenjskih funkcij po 
sledeči specifikaciji zahtev: 
 
MONITORJI ZA NADZOR ŽIVLJENJSKIH FUNKCIJ (brez invazivnega tlaka)   

1. Napajanje iz električnega omrežja in vgrajenih akumulatorskih baterij.   
2. Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje. 
3. Avtonomija delovanja na vgrajene akumulatorske baterije vsaj 3 ure. 
4. Barvni LCD prikazovalnik z diagonalo vsaj 10".  
5. Hkratni prikaz vseh parametrov in vsaj petih krivulj. 
6. Omogočati mora nadzor parametrov za odrasle, otroke in novorojenčke. 
7. Pribor in aparat morata omogočati varno uporabo defibrilatorja. 
8. Aparat mora omogočati prikaz: 

8.1 EKG krivulj standardnih (I,II,III z možnostjo uporabe trižilnega kabla) in 
prekordialnih odvodov  z vgrajenim algoritmom za razpoznavanje srčnega 
spodbujevalnika in življenje ogrožujočih aritmij, 

8.2 respiracije iz EKG (impedančna metoda), 
8.3 saturacije (SpO2) vsaj v območju 70 do 100% z resolucijo 3% ali manj  

z uporabo enega od sistemov/senzorjev, ki so v uporabi v UKC Maribor 
(Massimo, Philips, Nellcor, Nihon Kohden, Mindray)  

8.4 temperature, 
8.5 neinvazivnega tlaka z možnostjo aktiviranja in nastavitve samodejnega 

merjenja v časovnih intervalih. 
9. Aparat mora omogočati še: 

9.1 prikaz vsaj 24 urnih trendov za vse uporabljene parametre, 
9.2 nastavitev in prikaz alarmov za vse nadzorovane parametre, 
9.3 vizualno in zvočno alarmiranje. 

10. Aparat mora biti konstrukcijsko izveden tako, da omogoča samostoječo namestitev in 
namestitev na stensko tirnico z gibljivo ročico, ki je zahtevana v točki 18 specifikacije 
zahtev naročnika. 

11. Monitor mora imeti vgrajen napajalnik. Hlajenje naj bo izvedeno pasivno, brez aktivnih 
elementov (npr. ventilatorja). 

12. Aparat mora omogočati naknadno priključitev na centralno nadzorno postajo z LAN 
povezavo 

13. Aparat mora imeti možnost naknadne vgradnje pisalnika ali tiskalnika 
14. Monitor mora imeti držalo za transport na bolniški postelji. 
15. Zaradi funkcije transporta naj skupna teža ne presega 5 kg. 
16. Aparat mora imeti ES izjavo o skladnosti v skladu z direktivo  93/42/EEC. 
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Dodatno: 

17. Ponudnik mora ponuditi sledeči pribor za večkratno uporabo za odrasle s potrebnimi 
priključnimi kabli: 
- trižilni EKG kabel, 
- senzor za saturacijo in vmesni kabel do monitorja, 
- senzor za rektalno merjenje temperature, 
- pribor za merjenje neinvazivnega tlaka z vsaj tremi manšetami različnih velikosti . 

 
18. Gibljiva ročica z mehanizmom za namestitev monitorja na stensko tirnico (mehanizem 

mora omogočati hitro snemanje monitorja v primeru potrebe po transportu)  
 
 
Rok dobave: 25. november 2018. 
 
Ker je za naročnika rok dobave izrednega pomena, bo v primeru zamude z izvajanjem 
pogodbenih obveznosti, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, prodajalec 
plačal kupcu pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 1 % 
(odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava: UKC Maribor;  
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV 
• morebitne druge stroške. 
 
Rok za sprejem ponudb: 29. oktober 2018 do 10. ure  
 
Ponudbo pošljite po e-pošti na e-naslova: aleš.dobaj@ukc-mb.si in grega.zrimsek@ukc-
mb.si z oznako 460-E-EN-GZ-130/18. 
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