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ŠEMPETER PRI GORICI,  30.03.2022

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. N000639 RAZKUŽILO ZA ROKE GEL

TIKSOTROPNI
500 ml z dozirno črpalko

01.04.2022KOS

 Razkužilo za roke v obliki tiksotropnega gela na alkoholni osnovi.   •    Prisotnost premaščevalcev, brez
barvil.    •    Učinkovitost: EN 14348, EN 1275, EN13727, EN 13624, EN 14476, EN 1500, EN 12791.  •
Testiranje za učinkovitost  izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Čas učinkovanja: higiensko
razkuževanje do 30 sekund, kirurško razkuževanje do 90 s.    Varnost:  •    Dokazila o netoksičnosti,
nealergogenosti.   •    Dokazila o testih o toleranci kože za proizvod.    •     Izdelek mora imeti navodilo,
koliko časa po odprtju je uporabno  Navodila na embalaži v slovenskem jeziku ter navodilo.  •    Varnostni
list v slovenskem jeziku.          Uporabnost:  •    Embalaža: prosto stoječa; 500ml  z dozirno črpalko, ki je
integriran del embalaže ter omogoča doziranje vsaj 3 ml z dvema pritiskoma (navesti količino v ml pri
enkratnem pritisku) in kompatibilna s  košarico dimenzije 7 cm x 7 cm   •
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2. N000640 RAZKUŽILO ZA ROKE GEL
TIKSOTROPNI
500 ml

01.04.2022KOS

Razkužilo za roke v obliki tiksotropnega gela na alkoholni osnovi, vsebnost alkohola 70 - 75%   •
Prisotnost premaščevalcev, brez barvil.    •    Učinkovitost: EN 14348, EN 1275, EN13727, EN 13624, EN
14476, EN 1500, EN 12791.  •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.  •
Čas učinkovanja: higiensko razkuževanje do 30 sekund, kirurško razkuževanje do 90 s.    Varnost:  •
Dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti.   •    Dokazila o testih o toleranci kože za proizvod.    •    Izdelek
mora imeti navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno. Navodila na embalaži v slovenskem jeziku ter
navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno  .  •    Varnostni list v slovenskem jeziku.    Embalaža:
plastenka  500ml  brez dozirne črpalke, kompatibilna z obstoječim ročnim stenskim nosilcem-dozatorjem
•
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3. N009180 RAZKUŽILO ZA ROKE TEKOČINA,
POPOLNI
VIRUCID 500ml z dozatorjem

01.04.2022KOS

Razkužilo za roke v obliki tekočine  na alkoholni osnovi za higiensko in kirurško razkuževanje rok s
popolnim virucidnim učinkom na osnovi etanola.     •  Dokazana učinkovitost po EN1500, EN 12791, EN
13727, EN 13624, EN 14476 - Noro virus (MNV), EN 14476, EN 14348. •  Čas učinkovanja: Norovirusi v
15 sekundah.   •  Sestava na 100g: več kot 88 g etanola ter z dodatkom vsaj dveh premaščevalcev.  Brez
dodanih barvil in parfumov.   •    Dokazila o netoksičnosti, nealergogenosti.   •    Dokazila o testih o
toleranci kože za proizvod.    •    Izdelek mora imeti navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno. Navodila
na embalaži v slovenskem jeziku. •    Varnostni list v slovenskem jeziku.   Embalaža: 500 ml  plastenka z
dozatorjem (integriranim ali priloženim).
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4. N000659 LOSJON ZA HIGIENSKO UMIVANJE

ROK
KOŽE IN LASIŠČA 1000 ml z
doziranjem spodaj

01.04.2022KOS

Losjon za pogosto higiensko umivanje rok, kože in lasišča  •    Ne sme vsebovati dodanih barvil,
parfumov, brez mil. Koži odgovarjajoč  pH: od  5,0 do 7,0. Hipoalergen (ne sme vsebovati alergenov kot
npr. methylchloroisothiasolinone, methylisothiazolinone) •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Dokazila o dermatološkem testiranju, da je primerno tudi za otroke
pod 3 leta   •    Mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem
laboratoriju.     Varnost:  •    Izdelek mora imeti dermatološko in toksikološko oceno ter navodilo, koliko
časa po odprtju je uporabno •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.     Embalaža:   1000 ml z
doziranjem spodaj (plastenka z ventilom), kompatibilna z obstoječim  ročnim stenskim
nosilcem-dozatorjem.
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5. N000667 LOSJON ZA NEGO ROK
500 ml z dozirno črpalko

01.04.2022KOS

Losjon za nego rok •    Emulzija »olje v vodi«.  •    Za nego po higienskem in kirurškem razkuževanju rok.
•    Za nego otrok in dojenčkov   •    Dokazila  o dermatološkem testiranju.   •    Mikrobiološka
neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju.   •    Podatki o
kompatibilnosti z razkužili za roke.     Varnost:  •    Dokazila  o toleranci kože za proizvod.   •   Izdelek
mora imeti navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno.  Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.
Oprema – volumen polnjenja  •    Embalaža:  500 ml plastenka z integrirano ali priloženo dozirno črpalko,
dolžina cevke dozirne črpalke vsaj 4 cm.
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6. N000658 LOSJON ZA HIGIENSKO UMIVANJE
ROK
KOŽE IN LASIŠČA 1000 ml

01.04.2022KOS

Losjon za pogosto higiensko umivanje rok, kože in lasišča  •    Ne sme vsebovati dodanih barvil,
parfumov, brez mil. Koži odgovarjajoč  pH: od  5,0 do 7,0. Hipoalergen (ne sme vsebovati alergenov kot
npr. methylchloroisothiasolinone, methylisothiazolinone) •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Dokazila o dermatološkem testiranju, da je primerno tudi za otroke
pod 3 leta   •    Mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem
laboratoriju.     Varnost:  •    Izdelek mora imeti dermatološko in toksikološko oceno ter navodilo, koliko
časa po odprtju je uporabno  .  •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.   Embalaža:     1000 ml
plastenka brez dozirne črpalke, kompatibilna z obstoječim ročnim stenskim nosilcem-dozatorjem
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7. N000637 LOSJON ZA HIGIENSKO UMIVANJE
ROK
KOŽE IN LASIŠČA
500 ml z dozirno pumpico

01.04.2022KOS

Losjon za pogosto higiensko umivanje rok, kože in lasišča  •    Ne sme vsebovati dodanih barvil,
parfumov, brez mil. Koži odgovarjajoč  pH: od  5,0 do 7,0. Hipoalergen (ne sme vsebovati alergenov kot
npr. methylchloroisothiasolinone, methylisothiazolinone) •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Dokazila o dermatološkem testiranju, da je primerno tudi za otroke
pod 3 leta   •    Mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem
laboratoriju.     Varnost:  •    Izdelek mora imeti dermatološko in toksikološko oceno  ter navodilo, koliko
časa po odprtju je uporabno   •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.     Embalaža: plastenka  500
ml  z dozirno črpalko dolžine vsaj 5  cm, ki je  integriran del embalaže ali priložena, vendar mora biti
vključena v ponudbeno ceno, kompatibilna z nosilno košarico dimenzije 7 cm x 7 cm, dozirna črpalka
omogoča nanos  sredstva (največ 2 ml) z enim  pritiskom na črpalko (potrebno je navesti količino v ml pri
enkratnem pritisku).   •
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8. N000638 LOSJON ZA HIGIENSKO UMIVANJE
ROK
KOŽE IN LASIŠČA 500 ml

01.04.2022KOS

Losjon za pogosto higiensko umivanje rok, kože in lasišča  •    Ne sme vsebovati dodanih barvil,
parfumov, brez mil. Koži odgovarjajoč  pH: od  5,0 do 7,0. Hipoalergen (ne sme vsebovati alergenov kot
npr. methylchloroisothiasolinone, methylisothiazolinone)  •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Dokazila o dermatološkem testiranju, da je primerno tudi za otroke
pod 3 leta   •    Mikrobiološka neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem
laboratoriju.     Varnost:  •    Izdelek mora imeti dermatološko in toksikološko oceno ter navodilo, koliko
časa po odprtju je uporabno  .  •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.    Embalaža:  500 ml
plastenka, kompatibilna z nosilno košarico dimenzije 7 cm x 7 cm, •
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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
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- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:
- Rok za oddajo ponudbe: 01.04.2022 do 12:00
- Navedba količine na zalogi - dobavni rok
- 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:
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