
 
 
 
 
 
Štev: 460-I-DeS-1001/17 
Datum:13.12.2017 
 
 
 
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo »13 - MEDICINSKI 
POTROŠNI MATERIAL ZA KARDIOLOGIJO«, objavljeno na portalu javnih naročil, datum objave 
14.11.2017, številka objave JN009562/2017-B01 in v Uradnem listu EU, datum objave 15.11.2017, 
številka objave 2017/S 219-454918, naročnik dopolnjuje oz. spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo 
javnega naročila, kot sledi: 
 
1. Sklop 1 – ident 509426: 

Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 
671,2329 EUR brez DDV za kos. 
 

2. Sklop 4 – ident 900920: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator, najnovejše generacije, ki omogoča analizo ST segmenta in 
ima volumen 31 cm3 ter ima »stored moč« sodobnega bifaznega šoka 39 J. 
 

3. Sklop 4 – ident 900921: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki ima volumen 31 cm3 in »stored 
moč« sodobnega bifaznega šoka 39 J.  
 

4. Sklop 4 – ident 900915: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki omogoča prepoznavanje počasnih 
prekatnih tahikardij od 101 do 120 utripov/min.  
 

5. Sklop 4 – ident 900958: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi defibrilator najnovejše generacije, ki omogoča prepoznavanje počasnih 
prekatnih tahikardij od 101 do 120 utripov/min.  
 

6. Sklop 4 – ident 900926: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi CRT defibrilator najnovejše generacije volumna 38 cm3, ki omogoča 
MRI slikanje celega telesa (Full body), s konektorjem IS1, DF4. 
 

7. Sklop 4 – ident 900916: 
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 
8.549,2246 EUR brez DDV za kos. 
 

8. Sklop 4 – ident 900917: 
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 
10.491,2794 EUR brez DDV za kos. 
 

9. Sklop 6 – ident 900965: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi diagnostične koronarne katetre s posebno hidrodinamično zunanjo 
površino katetra, ki omogoča enostavno vstavljanje in pasažo turtuoznih anatomij in zanesljiv dostop 
do koronarnih žil.  
 

10. Sklop 7 – ident 900962: 
Naročnik pri navedenem identu popravlja maksimalno dopustno ceno (MDC). Pravilna MDC se glasi 
383,5616 EUR brez DDV za kos. 
 

11. Sklop 7 – ident 920086: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi vodilne koronarne katetre v velikosti 5F (ID=0,057˝, OD= 0,070˝), 6F 
(ID=0,070˝, OD= 0,082˝), 7F (ID=0,078˝, OD= 0,092˝) in 8F (ID=0,088˝, OD= 0,105˝). 
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12. Sklop 13 – ident 900717: 

Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokateter za lažje pasiranje stenoz, zunanja hdrofilna prevleka in 
notranji Pebax material, pletena jeklena konstrukcija, 2.5 F po celi dolžini, dolžine 135 cm in 150 cm, 
proksimalni lumen 0.021˝, ki ima konico, ki se lahko oblikuje, v kolikor ustreza ostalim lastnostim iz 
specifikacije zahtev naročnika.  
 

13. Sklop 13 – ident 920093: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokateter, premera 2.8F, notranjega premera 0.025˝ in premera 
2.5F, notranjega premera 0.021˝, Pebax material s konico, ki se lahko oblikuje, v kolikor ustreza 
ostalim lastnostim iz specifikacije zahtev naročnika.  
 

14. Sklop 13 – ident 920090: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi mikrokateter za kronične totalne okluzije, s konico v celoti vidno pod 
fluoroskopom, odporen na kinkanje.  
 

15. Sklop 19 – ident 900724: 
Ponudniki lahko ponudijo tudi stabilizacijsko zunanje uvajalo dolžine 36,5 cm.  
 

16. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika  
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI  
Točka 4:  
Ponudniki lahko ponudijo tudi velikost do 31,5 oz. 33,6 cm2.  
 

17. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika  
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI  
Točka 5:  
Ponudniki lahko ponudijo tudi zaznavanje zelo počasnih VT z 100-200/min. namesto želenih 90/120.  
 

18. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika  
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI  
Točka 7:  
Ponudniki lahko ponudijo tudi modele z deskriminacijskim algoritmi, ki ne temelji na kriteriju 
morfologije in je priznan kot eden izmed boljših algoritmov.  
 

19. Tehnični opisi razpisanih vrst blaga iz specifikacije zahtev naročnika  
SKLOP 4 – DEFIBRILATORJI ICD IN CRT- D S PRIPADAJOČIMI ELEKTRODAMI  
Točke 8, 9, 10 in 13:  
Ponudniki lahko ponudijo tudi nov model v kolikor je neposredni naslednik modela, ki ima opravljeno 
raziskavo, kot je navedeno v razpisnih pogojih. Ponudniki morajo navesti potrebne raziskave 
predhodnega modela in raziskave za nov model, ki so v teku in morajo biti pod okriljem oz. nadzorom 
HRS in/ali EHRA.  
 

Popravki so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
 
 
Hvala na razumevanju in lep pozdrav! 
 
 
 
Oddelek za javna naročila 
 
 
 
 
 
 
 
Objavljeno na: 
- Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si), 
- Spletni strani naročnika (http://www.ukc-mb.si/obvestila/javna-narocila/aktualna-jn/). 


