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Številka: 460-E-EN-AD-95/18 
Datum: 17.10.2018 
 

 

POVPRAŠEVANJE 
 

 
Spoštovani! 
 
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: »NABAVA MERILCEV KRVNEGA TLAKA «. 
 
Predmet javnega naročila je podrobneje specificiran v specifikaciji zahtev naročnika. 
 
Rok za sprejem ponudb: 18.10.2018 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 priključitev: UKC Maribor;  
• popuste in rabate; 
• davek na dodano vrednost (izkazati je potrebno stopnjo in znesek DDV); 
• morebitne druge stroške. 
 
 
Veljavnost ponudbe: do 31.12.1018 
 
Naročnik bo od ponudnika, ki bo predložil najugodnejšo ponudbo (za 1 kos) naročal 
blago po ceni iz ponudbe, in sicer v obdobju do 31.12.2018. 
 
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 MERILCE KRVNEGA TLAKA (460-E-EN-GZ-95/18)«, 
s ponudnikovim naslovom na hrbtni strani ovojnice, 
 
 
ali na e-poštne naslove: 
 
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 
Tel.: 00386 2 321 26 09 Faks: 00386 2 331 15  33                
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Specifikacija zahtev naročnika: 
 

 Avtomatski nadlaktni merilnik krvnega tlaka in srčnega utripa. 
 samodejno kontrolirano polnjenje manšete. 
 manšeta za srednji in večji obseg nadlakti (caa. 22 - 42 cm). 
 indikator pravilne namestitve manšete. 
 Grafični prikaz višine krvnega tlaka. 
 Spomin zadnjih 60-tih meritev za dve osebi (meritev z datumom in uro). 
 Izračun povprečja zadnjih treh meritev. 
 Zaznava in opozori na nepravilen srčni utrip. 
 Zaznava in opozori na premikanje med merjenjem oz. na nepravilno merjenje. 
 Klinično preverjena natančnost meritev. 
 LCD zaslon. 
 3 leta garancije. 
 torbica za hranjenje merilnika. 

 
 

 
 
SLUŽBA ZA NABAVO OPREME, MATERIALA IN STORITEV 

Oddelek nabave opreme: 
Grega Zrimšek 
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