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Številka: 460-E-EN-GZ-134/18 
Datum: 26. 11. 2018 
 
 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: NABAVA EKG APARATOV 
 
Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Predmet naročila je nabava 4 kosov EKG aparatov po sledeči specifikaciji zahtev: 

 
− Možnost napajanja iz električnega omrežja in vgrajenih akumulatorskih baterij. 
− Samodejno polnjenje vgrajenih baterij, ko je aparat priključen v električno omrežje. 
− Avtonomija delovanja na vgrajene akumulatorske baterije: vsaj 40 EKG posnetkov v 

trajanju 10 s oz. vsaj 20 EKG posnetkov ob uporabi vakuumskih prisesnih elektrod. 
− Aparat mora biti varen pred defibrilacijo. 
− Aparat naj ima alfanumerično tipkovnico za vpis bolnikovih podatkov. 
− LCD prikazovalnik za prikaz vsaj 3 EKG krivulj in podatkov snemalne procedure. 
− Nazorni prikaz ali zvočni signal ob slabem stiku posamezne elektrode. Aparat mora 

nakazati posamezno elektrodo, ki ima slab stik ali je izpadla. 
− Možnost aktiviranja filtrov za zmanjšanje mišičnih artefaktov in motenj iz omrežja. 
− Uporabniški vmesnik v slovenskem jeziku. 
− Snemanje 12 kanalnega EKG s hkratnim zajemanjem 12 odvodov. 
− Aparat mora omogočati zajemanje EKG-ja vsaj po metodah Cabrera, Nehb, Standard 

in Free. 
− Aparat mora omogočati simultani izpis 12 odvodov na papir formata A4 s 

termopisalnikom ali drugim nemehanskim sistemom zapisa.  
− Aparat mora omogočati samodejni in ročni način zajemanja EKG.  
− Izven aparata se morajo nahajati samo pasivne komponente (kabli brez vgrajenih 

predojačevalnikov). 
− Omogočati mora zajemanje EKG za odrasle in otroke. 
− Aparat mora imeti interpretacijski algoritem  
− Aparat mora imeti oznako CE za izpolnjevanje kriterijev evropske direktive 93/42/EEC 

in kriterijev iz standardov SIST/EN/60601. 
− Voziček za aparat. 
− Z aparatom morajo biti dostavljena originalna navodila za uporabo, servisna navodila in 

navodila za uporabo v slovenskem jeziku. 
− Sistem vakuumskih prisenih elektrod z nosilcem in črpalko. 
− Vakuumske elektrode morajo bit v enem kosu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
Tel.: 00386 2 321 26 09  



 
   

 2 

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-134/18. 
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