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Vsi potencialni dobavitelji / izvajalci  
(objavljeno na spletni strani ZD Izola) 
 
 
 
ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudb za nabavo opreme za potrebe projekta EMERGENCY 
EuroRegion, Program čezmejnega sodelovanja Interreg Slovenija-Hrvaška 2014-2020 
 

 

Spoštovani, 
 
 

vabimo vas k oddaji ponudbe sledečo opremo navedeno v dveh ločenih sklopih, ki so 
zaporedno oštevilčeni. 
 
SPLOŠNE ZAHTEVE IN INFORMACIJE GLEDE ODDAJE PONUDB IZBORA, POGOJEV IN IZVEDBE 
 

- Rok za sprejem ponudb je do vključno torka. 31. 12. 2019 do 23:59, v primeru oddaje na 
pošti pa se upoštevajo le pošiljke oddane na ta dan. 

- Vsak ponudnik lahko izda ponudbo za enega, več ali vse sklope. Za vsak sklop je potrebno 
oddati ločeno ponudbo, cena v ponudbi mora biti navedena brez DDV in z DDV. 

- Merilo za izbor: najnižja cena.  
- Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb. 
- Naročnik bo izbranemu dobavitelju izdal naročilnico za dobavo 
- Vsa spodaj navedena oprema mora biti pralna, odporna na intenzivno rabo in primerna za 

delo na terenu.  
- Za nosilne vreče opreme, ki je neravnih mehkih površin ponudnik mora zagotoviti ustrezno 

označitev z barvnim logotipom programa "Interreg V-A Slovenija-Hrvaška" na nosilni vreči. 
Širina logotipa mora biti vsaj 12 do 15cm – odvisno od oblike vreče. Za opremo, ki je iz 
trdega materiala pa mora ponudnik zagotoviti barvne nalepke logotipa programa, ki morajo 
biti iz takega materiala, da so odporne na vodo, umazanijo in pogosto čiščenje. Širina teh 
nalepk mora biti vsaj 7 do 10 centimetrov. Višina oznake mora biti skladna / sorazmerna s 
širino več informacij o označevanju opreme na koncu tega povabila. 

 
 
 

SKLOP 1. Oprema za imobilizacijo in transport poškodovanega 

Skupna ocenjena vrednost naročila je 5.200,00€ brez DDV. Ocena je narejena ob upoštevanju 
cen na spletu in pridobljenih informativnih ponudb ter standardnih popustov za tovrstno 
opremo. 
 
- 2 kosa komplet imobilizacijskih opornic za okončine s pripadajočo pumpo in vrečo za prenos.  
- 2 kosa vakuumska blazina za telo, ožja za uporabo na nosilih s patentom za zlaganje za 
     hrambo v vozilu s pripadajočo pumpo. 
- 2 kosa zajemalna nosila prevalentno iz plastike ali druge umetne mase z možnostjo podaljšanja 
     na več stopenj in z zaklepom na dveh straneh. Zaklep mora imeti 2 zatiča na vsaki strani     
     (levo / desno) zaradi lažjega odpiranja ob obremenitvi.  
- 2 kosa opora / fiksater za glavo za uporabo s ponujenimi zajemalnimi nosili 
- 2 kosa komplet pasov s 5-imi enodelnimi pasovi (zaklep na nasprotnih straneh) za fiksacijo  
     pacienta na zajemalna nosila. V primeru, da so pasovi že priložena nosilom ponuditi le toliko  
     pasov, da jih bo skupno 5 na komplet. 
- 2 kosa steznik za fiksacijo pacienta ob sumu na poškodbo hrbtenice pred ekstrakcijo v  
     sedečem položaju. 
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SKLOP 2. Prenosna oprema za aplikacijo kisika  
Skupna ocenjena vrednost naročila je 4.550,00€ brez DDV. Ocena je narejena ob upoštevanju 
cen na spletu in pridobljenih informacij o cenah ob telefonskih poizvedovanjih ter ustaljenih 
popustov za tovrstno opremo. 
 
- 7 kosov lahka aluminijska kisikova jeklenka volumna 3l primerna za prenos.  
- 7 kosov ventil kratke izvedbe z dozatorjem kisika, ki naj omogoča ob odrti jeklenki zaprt  
     pretok kar pomeni, da je najnižja vrednost 0 in najvišja vrednost vsaj 15. 
- 7 kosov prenosna torba za jeklenko z ločenim večjim prostorom ali žepom za hrambo  
     pripomočkov za aplikacijo kisika in drugo. Torba naj ima par ročajev za prenos v roki (npr.  
     kot športna torba) in dodatni pas za prenos čez rame.  
 
Ponudbo lahko oddate po: 
- e-pošti: resevalna.izola@zd-izola.si 
ALI 

- po pošti na naslov »Zdravstveni dom Izola, Okt. revolucije 11, 6310 Izola« z oznako: 
"PONUDBA OPREMA EER; 2 SKLOPA – NE ODPIRAJ" 

 
 
INFORMACIJE IN NAPOTKI GLEDE OZNAČEVANJA OPREME Z LOGOTIPOM PROGRAMA 
 
Na povezavi: http://www.si-hr.eu/si2/logotip-programa/ 
 
je na razpolago povezava na: Priročnik 6. del – Informiranje in obveščanje. Predpisana oblika 
logotipa je obrazložena v poglavju 1.1 in uporaba barv v poglavju 1.2. Na zadnji strani 
priročnika je kratka navedba glede označevanja. Na isti povezavi je na razpolago tudi .zip 
datoteka z različnimi oblikami logotipov. Naročnik bo na opremi uporabil dvojezični logotip in ki 
se v stisnjeni datoteki nahaja: 
 
Interreg_SI-HR_logo.zip\4c_rgb\interreg_si-hr_sl_hr_rgb.png  (tudi v PDF-u - pripisano 4c) 
 
Slika izbranega logotipa: 

 
 
 
 
 

  Zdravstveni dom Izola 
Evgenij Komljanec dr. dent. med., spec., v.d direktorja 

 
 


