Slovenija, 2000 Maribor, Ljubljanska ulica 5
Tel.: 00386 2 321-25-66, Faks: 00386 2 33-11-533
Štev.: 460-E-DS-1161/16
Dne: 23.12.2016
ZADEVA: Dopolnitev in sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
Na podlagi točke 1.4 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe za javno naročilo
„NABAVA OPREME ZA POTREBE ODDELKA ZA PATOLOGIJO”, objavljeno na portalu
javnih naročil, datum objave 30.11.2016, številka objave JN007584/2016-B01 in v Uradnem
listu EU, datum objave 01.12.2016, številka objave 2016/S 232-422543, naročnik dopolnjuje
in spreminja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kot sledi:
1. Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb. Ponudbe je treba oddati do 11.01.2017 do
11.00 ure. Javno odpiranje ponudb bo dne 11.01.2017 ob 13.00 uri v prostorih sejne sobe
Nabavne službe, stavba št. 3, (3. nadstropje).
Če katerikoli ponudnik zahteva v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila
oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi
pravočasno oz. najkasneje do 03.01.2017 do 12.00 ure. Naročnik bo dodatno pojasnilo v
zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila posredoval najpozneje šest dni pred
iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je zahteva bila posredovana pravočasno.
Veljavnost listin, ki so zahtevane v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, se lahko
nanašajo na prvotni datum za predložitev ponudb, t.j. 06.01.2017.
2. Sklop 1: Nabava formalinske postaje
Naročnik dopušča površino delovne plošče iz nerjavnega jekla.
3. Sklop 2: Nabava digestorijev
Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 2, kot sledi:

•

dimenzije vseh treh digestorijev: Š: 120 cm do 135 cm x G: 76 cm do 90 cm x V:
210 cm do 255 cm.

4. Sklop 6: Nabava kriostata
Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 6, kot sledi:
• nastavitev debeline rezov: vsaj v območju od 1 – 100 mikrometra.
5. Sklop 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histsete
Naročnik spreminja tehnične zahteve glede kota tiskanja na kasete. Nova zahteva se glasi:
»omogočiti mora tiskanje na kasete pod kotom 35 in 45 stopinj«.
6. Sklop 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histosete
Dodatna zahteva k sklopu 5: Nabava dveh tiskalnikov za biopsijske histosete, se tako glasi:
- omogočati mora urejeno zbiranje kaset v zbiralnik.

7. Sklop 1: Nabava formalinske postaje,
Naročnik dopolnjuje prvotno zahtevo št. 1.3 iz sklopa 1, kot sledi:
• postaja mora imeti zaprt sistem za pripravo, točenje in odlivanje formalina, mešanje
formalina naj poteka po sistemu zaprte zanke.
8. Sklop 1: Nabava formalinske postaje
Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.2 iz sklopa 1, kot sledi:
• dimenzije postaje Š: 71 x G: 76 x V: 210 cm (dovoljeno odstopanje + 25%).
9. Sklop 1: Nabava formalinske postaje
Naročnik spreminja prvotno zahtevo št. 1.7 iz sklopa 1, kot sledi:
• postaja mora imeti zbiralnik za zbiranje odpadnega formalina količine vsaj 25 litrov,
opremljenim z nivojskim senzorjem za maksimum in akustičnim alarmom.
10. Sklop 1: Nabava formalinske postaje
Dodatna zahteva k sklopu 1 se glasi:
• rezervoar za formalin količine vsaj 50 litrov naj bo opremljen z nivojskim senzorjem za
minimum in akustičnim alarmom.
S spoštovanjem!

Oddelek za javna naročila

Objavljeno na:
•
Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU;
•
Spletni strani Univerzitetnega kliničnega centra Maribor (www.ukc-mb.si).
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