
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 21/0073

Pogodbeni rok:   09.02.2021

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  05.02.2021

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 963614 PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft

Neo
premera 8MM, dolžine 80CM kat.št.
V1103538 B.Braun

09.02.2021KOS1

2. N008464 PROTEZA ŽILNA PTFE ZA
FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI
PREDEL premera 8mm, dolžine 80cm

09.02.2021KOS

- tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in
notranje 20 um
- minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos
16.12.2020: lahko tudi žilna proteza PTFE, s povprečno poroznostjo zunanje površine 60um, ki ustreza
vsem tehničnim zahtevam.
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3. 959502 BALON BAKRI POST PARTUM
kat.št. J-SOSR-100500 Cook Medical

09.02.2021KOS1

4. N007572 BALON BAKRI POST PARTUM 09.02.2021KOS
Balon uporabljamo za tamponado maternice, ki je uspešna metoda obvladovanja hude poporodne
krvavitve, s čimer se izognemo histerektomiji. V ta namen potrebujemo enostaven sistem balona, s
katerim lahko učinkovito in enostavno zaustavimo hudo poporodno krvavitev ter hkrati nadzorujemo in
spremljamo krvavitev.
Sistem naj ima:
samo uterini balon, brez vaginalnega.
sistem se lahko  enostavno vstavlja ne le transvaginalno, ampak tudi transabdominalno npr. pri carskem
rezu.
sistem naj ima samo en kateter oz. vodilo v katerem sta ločeni dve poti oz. lumna: eden za polnjenje
balona, drugi-notranji pa za kontrolo krvavitve.

1

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: 09.2.2021 do 12:00
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika:najnižja cena.
- Ponudba mora biti v pisni obliki, pravilna in popolna.
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- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

JANJA KOVAČIČ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:
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