
Priloga 1: ZAHTEVE NAROČNIKA 

Ponudniki ponudijo nadgradnjo 3. ventilatorjev Bellavista za potrebe enote za intenzivno terapijo, ki 

ustreza vsem spodaj navedenim zahtevam naročnika. 

Ponudba mora vključevati tudi dobavo na sedež naročnika in edukacijo osebja ter poleg 12 mesečne 

garancije zajemati 7 letno vzdrževanje.  

Ob dobavi izbrani ponudnik predloži prospekte, navodila za uporabo in tehnična – servisna navodila 

ponujenega aparata v slovenskem jeziku v pisni in elektronski obliki (USB ključ, CD). 

 

1. Zahteve za nadgradnjo ventilatorjev Bellavista 

- Expert monitoring ________________________________ 2 kos 

- Pljučna mehanika ________________________________ 1 kos 

- Ezofagealni tlak __________________________________ 3 kos 

- Expert ventilacija _________________________________ 2 kos 

- Razširjeno območje tlaka ___________________________ 1 kos 

- HFOT (High Flow Oxygen Therapy) ___________________ 2 kos 

- Razpršilnik  ______________________________________ 1 kos 

- Test maske ______________________________________ 2 kos 

- Kapnografija (diagnostični komplet)___________________ 3 kos 

- Orodje za odp. pljučnih mešičkov_____________________ 3 kos 

 

2. Ostale zahteve naročnika 

Zahtevana garancija 12 mesecev. 

Ponudnik mora zagotavljati v času 12 mesečnega garancijskega roka vzdrževanje blaga/opreme. 

Ponudba mora vsebovati tudi 7 letno redno vzdrževanje in urno postavko s potnimi stroški za  

izredno vzdrževanje. 

VZDRŽEVANJE: pomeni zagotavljanje izvajanja rednega vzdrževanja, z vključenimi zakonskimi 

pregledi (najmanj 1x letno), število rednih vzdrževalnih servisov po navodilih proizvajalca 

(najmanj 1x letno) vključno z vsemi rezervnimi deli (tudi dragi rezervni deli) in  potrošnega 

materiala za predmetno opremo in njene funkcionalnosti, odkrivanje napak in odprava le teh, 

preverjanje in optimizacija funkcijskih parametrov delovanja, čiščenje in kontrola opreme, izdaja 

servisnega poročila in nalepka na opremi z datumom in podpisom izvedbe pregleda.   

IZREDNO VZDRŽEVANJE pomeni servisna popravila in odprava napak na opremi z zamenjavo 

iztrošenih, okvarjenih delov in potrošne materiala za predmetno opremo  ter vzpostavitev naprav 

v fazo pravilnega in brezhibnega delovanja. Servis in odprava napak se opravlja na podlagi 

ugotovitev pri rednem vzdrževanju opreme ali na podlagi poziva naročnika oz. pooblaščene 

osebe naročnika-medicinske elektronike, z vključenimi vsemi rezervnimi deli in potrošnimi 

materiali, ter vključno s transportnimi in vsemi ostalimi stroški. 

 Redna in izredna vzdrževanja se bodo izvajala na sedežu naročnika. 

 

 



 

 

 


