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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  
 

1. Transportni ventilator 
 

Skupna ocenjena vrednost naročila je do 12.000,00€ brez DDV. Ocena je narejena ob 
upoštevanju cen na spletu in pridobljenih ponudb ob nabavi v letu 2019 ter standardnih 
popustov za tovrstno opremo. 
 

SPLOŠNE ZAHTEVE IN INFORMACIJE GLEDE ODDAJE PONUDB IZBORA IN IZVEDBE 
 

- Rok za sprejem ponudb je do vključno torka. 17. 11. 2020 do 23:59, v primeru oddaje na 
pošti pa se upoštevajo le pošiljke oddane na ta dan, če prispejo do vključno 19. 11. 2020. 

- Merilo za izbor: najnižja cena.  
- Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb. 
- Naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo za nabavo opreme. 
- Ponudnik mora zagotoviti dobavo najkasneje do 23. 12. 2020, kar bo navedeno v pogodbi. 
 
POSEBNE ZAHTEVE; TRANSPORTNI VENTILATOR MORA IZPOLNJEVATI VSAJ SLEDEČE 
 

- Izdelek mora biti nov (npr. ne testni) 
- Imeti vsaj 1 leto garancije.  
- Mora biti opremljen z nosilcem za fiksacijo v reševalno vozilo. 
- Visoko zmogljiva baterija.  
- Razpon teže pacienta vsaj od 5 kg navzgor. 
- Oblike ventilacije : AC, SIMV, CPAP  
- Območje pretokov : 0 do 100 lit/min 
- IPX4 zaščita. 
- Samodejna kompenzacija nadmorske višine. 
- Delovanje brez priklopa kisika (ventilacija z 21% O2). 
 

Ponudbo lahko oddate le na navedene načine, po: 
- e-pošti: resevalna.izola@zd-izola.si 

ALI 
- po pošti na naslov »Zdravstveni dom Izola, Okt. revolucije 11, 6310 Izola« z oznako: 

"PONUDBA TRANSPORTNI VENTILATOR – NE ODPIRAJ" 
 
 
 

Zdravstveni dom Izola 
  Evgenij Komljanec dr. dent. med., spec., direktor 

 
 


