
                                                                  

Stran 1 od 6 

SPECIFIKACIJA                                                Priloga 3 

za 

Nabavo centrifug 

A SKLOP 1: Centrifuga I 

A.1  Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno): 
A.1.1 Nabava, transport in instalacija opreme skladno s specifikacijo. Dostava: 

❖ MB - Maribor, Prvomajska ulica 1 

A.1.2 Vse zahteve iz točke O. 

Dokazila: 

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse 
zahteve iz točke A.1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži 
podpisan Obrazec št.4. 

A.2 Hlajena centrifuga 
A.2.1 Centrifuga je izdelana skladno z EN/IEC 61326-1 zahtevami in z IVD standardom 98/79/EC, EN 

ISO 13485, ISO 14001 

A.2.2 Vključeni trije rotorji in sicer:  

• Osnovni rotor, ki ima 24 mest  za 2ml epice 

• Rotor za vsaj 30 mest za 2 ml epice 

• Rotor za PCR stripe, za vsaj 12 stripov 

A.2.3 Kovinsko ohišje in pokrov 

A.2.4 Komora iz nerjavečega jekla 

A.2.5 Pogon brez ščetk 

A.2.6 V pokrovu odprtina za ogled 

A.2.7 Dimenzije (VxŠxG): 300x300x600 mm 

A.2.8 Masa do 35 kg 

A.2.9 max. kapaciteta vsaj 30x2mL 

A.2.10 max. RPM vsaj 15.000 

A.2.11 max. RCF vsaj 21.382 

A.2.12 Hitrost nastavljiva v korakih po vsaj 50RPM/RCF 

A.2.13 Nastavitev časa: 1 – 99 min 

A.2.14 4 nastavljivi programi 

A.2.15 T: -10 do +40 C 

A.2.16 Varnostne funkcije: 

A.2.17 Avtomatska blokada pokrova med delovanjem 

A.2.18 Deblokada zapore pokrova v sili 

A.2.19 Zaščita pred pregretjem motorja 

A.2.20 Avtomatski izklop delovanja ob neravnovesju 

A.2.21 Zaščita pred "padcem" pokrova 

A.2.22 Zaščita pred padcem napetosti 

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, 
kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve 
iz točke A.2.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve. 

  



                                                                  

Stran 2 od 6 

B SKLOP 2: Centrifuga II 

B.1 Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno): 
B.1.1 Nabava, transport in instalacija opreme skladno s specifikacijo. Dostava: 

❖ GO - Nova Gorica, Vipavska cesta 13 

B.1.2 Vse zahteve iz točke O. 

Dokazila: 

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse 
zahteve iz točke B.1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži 
podpisan Obrazec št.4. 

B.2 Mikrocentrifuga 
B.2.1 Funkcija kratkega centrifugiranja 

B.2.2 Namizna 

B.2.3 Kovinsko telo 

B.2.4 Prosojen varnostni pokrov 

B.2.5 Centrifuga ni hladilna 

B.2.6 Rotor za 8x1,5/2 mL mikrocentrifugirke 

B.2.7 Največja hitrost 6000 obr./min 

B.2.8 Največja RCF 2000xg 

B.2.9 Glasnost <60 dB 

B.2.10 Teža največ 3 kg. 

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, 
kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve 
iz točke B.2.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve. 

 

. 

  



                                                                  

Stran 3 od 6 

C SKLOP 3: Centrifuga III 

C.1 Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno): 
C.1.1 Nabava, transport in instalacija opreme skladno s specifikacijo. Dostava: 

❖ LG - Ljubljana, Grablovičeva ulica 44 

C.1.2 Vse zahteve iz točke O. 

Dokazila: 

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse 
zahteve iz točke C.1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži 
podpisan Obrazec št.4. 

 

C.2 Namizna centrifuga. 
C.2.1 Za vsaj dve mikrotitrski pološči (96 well, semi-skirted in skirted PCR plate) 

C.2.2 300-2500rpm 

C.2.3 Adapter za semi skirted and non skirted PCR plates 

C.2.4 Možnost centrifugiranja  PCR stripov 

C.2.5 Namizna velikost 

 

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, 
kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve 
iz točke C.2.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve. 

 

 

  



                                                                  

Stran 4 od 6 

D SKLOP 4: Centrifuga IV 

D.1 Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno): 
D.1.1 Nabava, transport in instalacija opreme skladno s specifikacijo. Dostava: 

❖ K1 - Koper, Verdijeva ulica 11 (2x) 

D.1.2 Vse zahteve iz točke O. 

Dokazila: 

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse 
zahteve iz točke D.1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži 
podpisan Obrazec št.4. 

D.2 Namizna centrifuga za volumen do maksimalno 2 ML. 
D.2.1 12, 18 ali 24 mestni rotor za 1,5/2 ml epruvete, naklon 45 stopinj 

D.2.2 CE IVD 

D.2.3 Vključen PCR strip rotor 

D.2.4 Maksimalna hitrost največ 15.000 rpm (14.100 x g) 

D.2.5 Vključeni adapterji za 0,5, 0,2 in 0,4 ml epruvete 

D.2.6 Maksimalne dimenzije: 30x37x46 cm 

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, 
kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve 
iz točke D.2.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve.  



                                                                  

Stran 5 od 6 

E SKLOP 5: Centrifuga V 

E.1 Nakup zajema (v ponudbo mora biti vključeno): 
E.1.1 Nabava, transport in instalacija opreme skladno s specifikacijo. Dostava: 

❖ K1 - Koper, Verdijeva ulica 11 

E.1.2 Vse zahteve iz točke O. 

Dokazila: 

Ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) s podpisom Obrazca št. 4 potrdi, da je v ponudbo vključil vse 
zahteve iz točke E.1. Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži 
podpisan Obrazec št.4. 

 

E.2 Aparat Hladilna centrifuga 
E.2.1 Hladilna centrifuga (-5stC do 40stC)   

E.2.2 4 mestni nihajoči rotor s košaricami in adapterji za 12ml,15ml, in 50 ml in centrifugirke (12 ml 
centrifugirke: višina epruvete s pokrovčkom: 102 mm; premer (brez pokrovčka): cca 15,5 mm; 
material: plastika; pokrovček: na navoj. Pri 15 in 50 ml centrifugirkah gre za konično dno in 
pokrovčke na navoj 

E.2.3 Največja kapaciteta vsaj: 16x12 ml, 8x15 ml in 4 x 50 ml 

E.2.4 Čas centrifugiranja od 1 min do 99 min 

E.2.5 Max RCF največ 3200 x g s 4x Univerzalnim rotorjem z gibljivimi košaricami 

E.2.6 Max hitrost  do 5000 rpm  

E.2.7 Elektrika:230V / 50-60 Hz 

E.2.8 Dimenzija (V x Š X G): 450 x 650 x 700 mm 

 

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži specifikacije, 
kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve 
iz točke E.2.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve. 

  



                                                                  

Stran 6 od 6 

 

Ostale skupne zahteve:  

O.1 Ponudnik mora biti pooblaščeni dobavitelj proizvajalca ponujene aparature za območje Slovenije.  

O.2 CE certifikat proizvajalca o skladnosti  proizvoda z zakonodajo v EU in evropskimi standardi. 

O.3 Servis za vso ponujeno opremo mora za čas garancije biti zagotovljen s strani ponudnika, vsa 
komunikacija s serviserjem poteka v slovenskem jeziku – vsaj dva s strani proizvajalca opreme 
certificirana serviserja. 

O.4 Vsa oprema mora biti nova. Kakorkoli rabljena oprema ne zadošča zahtevam razpisa.  

O.5 Vključen mora biti najmanj 24 mesečni garancijski rok.   

O.6 Navodilo za uporabo v slovenskem ali angleškem jeziku, predložena ob inštalaciji. 

O.7 Ponudnik mora za čas garancije zagotavljati strokovno podporo naročniku in servisiranje opreme. 
Ponudnik mora, za okvare, ki onemogočajo delo, zagotavljati odzivni čas največ 4 ure od 
uporabnikovega obvestila o napaki  in odpravo napake v 48 urah od uporabnikovega obvestila o 
napaki. Ponudnik mora, za okvare, ki niso moteče za delo, zagotavljati odzivni čas največ 24 ure 
od uporabnikovega obvestila o napaki  in odpravo napake v 120 urah od uporabnikovega 
obvestila o napaki. Uporabnik obvesti servis o napaki po telefonu ali po elektronski pošti, na 
vnaprej dogovorjeno telefonsko številko ali E-naslov. Ponudnik mora zagotavljati lasten nabor 
glavnih rezervnih delov, z namenom čim krajšega časa popravila. Ponudnik mora zagotavljati 
rezervne dele še minimalno 10 let po podpisu pogodbe. 

O.8 Vključeno mora biti izobraževanje za delo in vzdrževanje (pri naročniku).  

Dokazila: 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Druge priloge« naloži izpolnjeno 
specifikacije, kataloge, prospekte ter druga dokazila iz katerih je razvidno, da ponudnik 
izpolnjuje vse zahteve iz točke O.  

Ponudnik mora na teh dokumentih (npr. z označevalcem besedila) označiti dele besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih zahtev in zraven pripisati zaporedno številko zahteve. 

Za zahtevo O.1 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) ) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek 
druge priloge naložiti lastno izjavo na kateri navede proizvajalca ponujene opreme in skeniran certifikat 
iz katerega izhaja, da je ponudnik pooblaščeni dobavitelj proizvajalca ponujene opreme za območje 
Slovenije. 

Za zahtevo O.2 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek 
druge priloge naložiti CE certifikat  

Za zahtevo O.3 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem sistemu e-JN v razdelek 
druge priloge naložiti s strani proizvajalca potrjena imenska certifikata . 

Za zahteve O.4, O.5, O.6, O.7 in O.8 mora ponudnik (partnerji pri skupni ponudbi) v informacijskem 
sistemu e-JN v razdelek druge priloge naložiti podpisan Obrazca št. 4. 

 

 


