
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 20/0353

Pogodbeni rok:   27.05.2020

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  27.05.2020

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1.

pakiranje od 1L do 2,5L v steklenici ali plastenki.
izdelek mora ustrezati predpisom veljavnih farmakopej.

N005611 XYLOLUM 24 27.05.2020L

2.

Gojišč, ki so nam nepoznana, ne bomo preizkušali. Nam neznana  gojišča morajo biti
preizkušena vsaj v dveh akreditiranih slovenskih ali evropskih mikrobioloških laboratorijih
in  potrdila morajo biti  priložena. Neznana ponujena gojišča, ki bi jih lahko uporabljali pri
svojem delu,  bi lahko  preizkušali po dogovoru  le v obdobju med dvema javnima
naročiloma.

N001234 AGAR CHROMOGENIC UTI MEDIUM
400G

2 27.05.2020SC

3. 960802 AGAR CHROMOGENIC UTI MEDIUM
400G
kat.št. CM0949C

2 27.05.2020SC

4. N000592 TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB
tunika in hlače v skupnem pakiranju
SMS, za 1x uporabo, velikost XL

50 27.05.2020KOS

5.

Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora
imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti
zamaška. Skupna dolžina med 3 in 4 cm. Vbodna igla  mora biti brez Di(2
ethylhexil)phtalhata in PVC. zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani
strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 1 in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi
BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK
in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca)
tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine.

N001903 IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ
FILTRA

200 27.05.2020KOS

6.

peroralna suspenzija, pri podhranjenosti z omejenim vnosom tekočin, 2,0kcal/ml,
beljakovine(8-10g/100ml), maščobe(7,8-13,4g/100ml), ogljikovi hidrati(13,6-22,5g/100ml),
z minerali in vitamini, plastenka ali tetrapak 200ml, različni okusi (kot Ensure two cal,
Fresubin 2kcal ali enakovredno v skladu s strokovnimi zahtevami) ponudnik se mora
prijaviti z vsaj dvema okusoma, končne okuse bo izbrala strokovna komisija.

N008609 Belj. mašč. oglj.hidr. miner. vit.
vlaknine,
p.o.susp.;visokobeljakovinska,podhranjenost,
2,0kcal/ml;200ml,različni okusi

44 27.05.2020KOS

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!

Stran: 1/2



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:14:30 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.

MAJA FIGELJ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:
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