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Številka: 460-E-EN-GZ-91/18 
Datum: 15.10.2018 
 

 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: »NABAVA SISTEMA ZA OBVEŠČANJE«. 
 
Predmet javnega naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 17.10.2018 do 12. ure. 
 
Merilo za izbor: najnižja končna vrednost ponudbe v EUR brez DDV. 
 
Pri oblikovanju cene upoštevajte: 
 
• plačilo: 60 dni od prejema pravilno izstavljenega računa; 
• dostava in montaža: UKC Maribor, Oddelek za laboratorijsko diagnostiko 
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• morebitne druge stroške; 
• garancija: vsaj 12 mesecev. 
 
Ponudbo lahko pošljete po pošti ali oddate osebno na naslov: 
 
UKC Maribor 
Oddelek nabave opreme (stavba št. 3) 
Ljubljanska ulica 5 
2000 Maribor 
 
z oznako na ovojnici: »PONUDBA ZA NABAVO SISTEMA ZA OBVEŠČANJE (460-E-EN-
GZ-91/18)«, s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
ali na e-poštna naslova: 
 
ales.dobaj@ukc-mb.si 
grega.zrimsek@ukc-mb.si 
nabava@ukc-mb.si 
 
 
 
 
 
 
 

SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA 
IN STORITEV 
Oddelek nabave opreme 
Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija 
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Specifikacija zahtev naročnika: 
 
Nabava in namestitev računalniškega programa  in opreme za vodenje čakalne vrste 
odvzema biološkega materiala: 
 

 aplikacija čakalna vrsta, ki podpira 2x sprejem in 6x odvzem, 

 mini PC za prikaz čakalne vrste - 3 kom, 

 kiosk tiskalnik listkov z vsaj 7'' zaslonom na dotik prilagojenim za aplikacijo čakalna vrsta, 

 vsaj 43'' monitor s stenskim nosilcem - 3 kom, 

 tablični računalnik z nosilcem za 6 odvzemnih mest, 

 ves potreben material za namestitev opreme za vodenje čakalne vrste, 
 
V kolikor zahteva uporaba aplikacije nadomestilo za uporabo, mora ponudnik v ponudbi 
ločeno prikazati mesečni strošek nadomestila za uporabo, in sicer za obdobje 4 let (48 
mesecev). 
 
Ponudnik mora izvesti tudi šolanje oziroma usposabljanje uporabnikov za uporabo opreme 

 

Zahteva se oddaja ponudbe v skladu z določilom »ključ v roke« (659. člen OZ). 
 

Obveznost naročnika: Zagotovitev el. napajanja (vtičnic) na predvidenih mestih in priključka 
za internetno povezavo. 
 
 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave opreme 
Grega Zrimšek 
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