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ŠEMPETER PRI GORICI,  11.08.2022
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ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. N006096 DOUBLE J STENT CH 7 28CM UCSK

multifunction ureterni stent iz
poliuretana z eno zaprto  konico,
dren.očesa na notranji krivini

12.08.2022KOS

Sterilno pakiran urosoft stent iz mehkega poliuretanskega materiala,CH:7. Mehak in fleksibilen, prijazen
za pacienta, z dovolj širokim lumnom ter dovolj solidno steno, ki se ne splošči. Stent je radiopačen in
graduiran za lažjo in točnejše nameščanje. Ima vodilno žico, ki omogoča lažjo vstavitev.

10

2. N006089 DOUBLE J STENT CH 6 28CM UCSK
multifunction ureterni stent iz
poliuretana z eno zaprto konico,
dren.očesa na notranji krivini

12.08.2022KOS

Ureterni stent iz poliuretana, ki je mehek in prožen, ena konica je zaokrožena z zaprtim vrhom, druga
konica odprta z nitko,pigtail konici imata na notranji krivini velika drenažna očesa CH/F 6, z več
drenažnimi očesi, dolžina 28cm,priložena vodilna žica s PTFE oblogo, potiskalo-pusher, objemka,
primeren za cistoskop,radiopačen, v sterilnem ovoju
06.01.2021: Lahko enakovredne stente z delovno dolžino 26 cm in temu primerno daljšo celotno dolžino.
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3. N006080 SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO
CH 10
1- ali 2- lumenski kateter z ali brez
balončka iz poliuretana ali silikona več
drenažnih očeh

12.08.2022KOS

1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi ali 2- lumenski kateter z  balončkom iz
silikona, CH 10,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še  introduktor -vbodna
igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin ter  v primeru
2-lumenskega katetra pre-napolnjena brizga, v sterilnem omotu, lahko tudi set za suprapubično drenažo:
1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi,pigtail konica, dolžine 55cm, v setu z
urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo, T izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko iglo dolžine 120
mm. skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu.
06.01.2021: lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke
za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge,
vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje.
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ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
4. N006081 SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO

CH 12
1- ali 2- lumenski kateter z ali brez
balončka iz poliuretana ali silikona več
drenažnih očeh

12.08.2022KOS

1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 12 z več drenažnimi očesi ali 2- lumenski kateter z  balončkom iz
silikona, CH 12,dolžine 50 cm, več drenažnih očes in pigtail konico; v kompletu še  introduktor -vbodna
igla,objemka za klemanje, zbiralna steklenička za vzorec urina, drenažna vrečka za urin ter  v primeru
2-lumenskega katetra pre-napolnjena brizga, v sterilnem omotu, lahko tudi set za suprapubično
drenažo:1-lumenski kateter iz poliuretana, CH 10 z več drenažnimi očesi, pigtail konica, dolžine 55 cm, v
setu z urinsko vrečko (2L, z nepovratno valvulo za klemanje, v izpustom, dovodna cev 90 cm), punkcijsko
iglo dolžine 120 mm, skalpelom, lepilnim trakom in objemko za klemanje, v sterilnem omotu.
06.01.2021: lahko tudi suprapubični set, ki vsebuje enakovreden kateter in trokar, ne vsebuje pa objemke
za klemanje, zbiralne stekleničke za vzorec urina, drenažne vrečke za urin in prednapolnjene brizge,
vendar se bo ustreznost ugotovila skozi vzorčenje.
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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
- Tel. 05/33 01 682

OSNOVNI POGOJI:
- Rok za oddajo ponudbe: 12.08.2022 do 14:00
- 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.

JANJA KOVAČIČ, mag.farm., spec.kl.farmacije
Sestavil povpraševanje:
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