
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 21/0055B

Pogodbeni rok:   25.01.2021

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  26.01.2021

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 993044 RAZKUŽILO STERANIOS 2% NG 5L

za termolabilne inštrum. aldehidno,
pripravljeno za uporabo kat.št.
383.034 Anios

25.01.2021KOS5

2. N000687 RAZKUŽILO ZA TERMOLABILNE
INSTRUM.
aldehidno, pripravljeno za uporabo

25.01.2021KOS

Sredstvo za razkuževanje predhodno dekontaminiranih termolabilnih instrumentov na osnovi
glutaralaldehida ali sukcindialdehida z dodatkom, ki omejuje izhajanje aldehida v okolico, pripravljeno za
uporabo  •    Učinkovitost: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN
14562, EN 14563.        •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Čas
za sporocidno delovanje do 60 min   •    Učinkovitost zagotovljena pri sobni temperaturi   Varnost:  •
Dokazila o testiranju učinka na različne materiale; proizvajalci termolabilnih instrumentov in endoskopov,
ki so v uporabi v bolnišnici, morajo dovoljevati uporabo teh sredstev.  •    Podatek proizvajalca: najdaljši
čas namakanja inštrumenta v raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila)
inštrumenta.   •    Dokazila o toksikološki oceni.   •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.  •    CE
certifikat.  •    Varnostni list v slovenskem jeziku.  Uporabnost:  •    Pripravljena raztopina  •    Podatki o
času  uporabnosti   Oprema – volumen polnjenja:  •    5l kanister

5

Skupaj : EUR

Dostavite v  Bolnišnično lekarno Splošne bolnišnice dr Franca Derganca NOVA GORICA Šempeter pri Gorici, razloženo.
CENE naj bodo z vključenim DDV-jem!!!

Druge zahteve naročnika:
DDV je zajet v ceni!
Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;
Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
LEKARNA:
- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si
- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:
- Rok za oddajo ponudbe: 26.1.2021 do 12:00
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika:najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

JANJA KOVAČIČ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:

Stran: 1/1


