Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija
 00386 (0)2 321 25 66,  00386 (0)2 331 15 33

Štev: 460-I-DeS-876/17
Datum: 22.11.2017

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 13 – ident 920042:
Ponudniki lahko ponudijo tudi iglo dolžine 73 mm, v kolikor ima igla držalo, kot je to zahtevano v
specifikaciji zahtev naročnika.
2. Sklop 13 – ident 920048:
Naročnik je v tehničnih opisih za ident 920048 podal napačen opis seta. Pravilen opis seta se glasi:
»Set mora vsebovati:
- prekrivalo za bolnike (fenestrirano), femoralna prevleka z štirimi odprtinami, s prozorno folijo na
levi in desni strani prevleke, dimenzija: 330 cm x 225 cm,
- posodice za sterilno vodo 3 kom 200-250 ml, 1 kom 100-150 ml,
- 4 kom 10 ml brizg z luer nastavkom (ne z navojem),
- 1 kom 20 ml brizg z luer nastavkom (ne z navojem),
- 1 kom igla 1,2 x 40 do 50,
- 1 kom igla 0,70 x 40 do 50,
- 1 kom skalpel št. 11,
- 4 kom gobic za Povidon št. 5 (40 x 36 mm) na palčki,
- 30 kom zloženci (45 x 8 cm),
- ledvička,
- 2 kom sterilni op. plašč št. XL,
- posodica za katetre (40 x 30 x 10),
- diagnostična žica tip J - 3 mm, min 220 cm,
- 1 kom prevleka za ekran 60 cm x 40 cm,
- 1 kom prevleka za ekran 40 cm x 110 cm,
- 1 kom prevleka za ekran, okrogla fi od 35-40 cm,
- vse skupaj naj bo zavito v rjuho z merami 150 x 220«.
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/).

