
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 22/0295

Pogodbeni rok:   23.06.2022

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  22.06.2022

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. N009848 PALČKA Z GOBICO - CAVILON

NEPEKOČ ZAŠČITNI FILM 5x3ml
23.06.2022KOS

Cavilon nepekoč zaščitni film je sredstvo za trajno zaščito kože. Lahko se uporablja za zaščito
poškodovane kože pri: razjedi zaradi pritiska 1. in 2. stadija z malo izločanja, inkontinentnem dermatitisu,
stomi, golenji razjedi, v okolici drugih ran in poškodbi kože zaradi lepljenja. Uporaben pru odraslih, otrocih
in  dojenčkih, starejši od enega meseca. Na koži tvori trajen vodoodporen zaščitni film. Ne vsebuje
alkohola. Pri uporabi ne peče, celo kadar se nanaša na že načeto, pordelo ali odrgnjeno kožo. Ne vsebuje
vazelina. Zagotavlja do 72-urno zaščito. Prozoren, omogoča stalen nadzor kože. Ni citotoksičen.

15

2. 959555 IGLA SELDINGERJEVA US
17,5Gx200MM
US-cut; z mandrenom kat.št.
OP-1403-0200 OptiMed

23.06.2022KOS20

3. N009552 IGLA PUNKCIJSKA Z MANDRENOM 23.06.2022KOS
PUNKCIJSKA IGLA Z MANDRENOM (seldinger), debeline  17,5G (kompatibilna z vodilnimi žicami
0,035inch), dolžine 7-25cm (vsaj 3 dolžine).
Ponudnik mora zagotavljati vse dimenzije za ponujeni tip medicinskega pripomočka (MP), ki jih ima v
prodajnem programu, kar izkaže z dokumentacijo v ponudbi.
Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 10

20

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: 23.06.2022 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.

MAJA FIGELJ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:

Stran: 1/1


