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1.

Razkužilni robčki za manjše površine občutljive na alkohol z dodatkom  površinsko
aktivne snovi.  •    Učinkovitost: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624   •    Testiranje
za učinkovitost  izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Dokazilo o učinkovitosti
na Tbc. oz. EN 14348  •    Dokazilo na učinkovitost na viruse z in brez ovojnice:  HBV,
HIV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro,   Varnost:  •    podatki o neškodljivosti za različne
materiale    •    Navodila na embalaži v slovenskem jeziku.  Uporabnost:  •    Za
razkuževanje alkoholno občutljivih površin npr. sonde, akrilno in pleksi steklo (inkubator).
•    Navodilo  za razkuževanje inkubatorjev: opis postopka dela.   •    Velikost krpic: vsaj
280 cm2   ali več  •    Perforacija, ki omogoča izvlek samo enega robčka.  •    Podana
količina :  •    raztopine v g  na 1 cm2.  (vsaj 0,007g/ cm2 )  •    Izjava o površini v cm2, ki
jo lahko učinkovito razkužimo z enim robčkom.  Oprema polnjenje:   •    Pakiranje:  100
-150 robčkov v refilu

N000651 ROBČKI RAZKUŽILNI za manjše
površine občutljive na alkohol, refil

50 02.04.2020ZAV

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:24 ur po objavi
- 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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