
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 22/0312

Pogodbeni rok:   01.07.2022

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  30.06.2022

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 959447 FILTER ZA  APARAT ZA MERJENJE

NO
v izdihanem zraku HypAir FeNo,
SPIROMETRIJO, difuzijo"MADA
TUBE" kat.št. 30811 Mada Spirometry
Filte

01.07.2022SC1

2. N008709 FILTER ZA  APARAT ZA PREISKAVO
PLJUČNE FUNKCIJE

01.07.2022KOS

Filter namenjen preiskavi pljučne funkcije. Filter z ovalnim ustnikom dimenzije 18 x 34 mm. Bariera filtra
ščiti pacienta, osebje in aparat pred bakterijskimi in virusnimi okužbami. Nesterilen filter, za enkratno
uporabo, brez PVC in brez latexa. Filter z ovalnim ustnikom

250

3. 967063 PRIPOMOČEK ANTITROMBOTIČNI
GEKO T-3
MEHANIČNI kat.št. T3BG02 Geko
(sc=25par=50kos)

01.07.2022KOS100

4. N009890 PRIPOMOČEK ANTITROMBOTIČNI
MEHANIČNI

01.07.2022KOS

Mehanični antitrombotični pripomoček za enkratno uporabo,ki deluje na baterijo,namenjen izboljševanju
pretoka venske in arterijske krvi in izboljšanju mikrocirkulacije ter tako preprečevanju globoke venske
tromboze (GVT),preprečevanju in zdravljenju edemov, zdravljenju venske insuficience in ishemije.
Samolepilni mehanični antitrombotični pripomoček deluje na način neinazivne pulzne električne
neuromuskulatorne stimulacije. Z neinvazivno pulzno električno stimulacijo skupnega peronealnega živca
aktivira mišice v mečih in stopalu ter ima 11 različnih stopenj jakosti delovanja.

100

5. 965373 SET postop. 10-100mm Z OKNOM
sterilen kat.št. 12810 Coloplast
(sc=5kos)

01.07.2022SC1

6. N000030 VREČKA ENODELNA
POOPERATIVNA
velikosti 10 do 100 mm, prozorna, na
izpust, sterilna, z vgrajeno kožno
podlogo (enodelni sistem)

01.07.2022KOS

- Vrečka mora imeti na zgornji strani vgrajeno okno, zapiranje s čepom, možnost spojitve z drenažno
vrečko. - Možnost samoizreza odprtine.  - Posamično pakiranje. - Dovoljena odstopanja +/- 3 mm za
spodnje meje  in -10/+20 mm za zgornje meje.

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

Stran: 1/2



LEKARNA:
- e-mail lekarna@bolnisnica-go.si
- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:
- Rok za oddajo ponudbe: 01.07.2022 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:
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