
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 21/0406

Pogodbeni rok:   03.09.2021
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ŠEMPETER PRI GORICI,  02.09.2021

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 993037 RAZKUŽILO ANIOSYME XL3 1L

za kirurške inštrumente nealdehidno z
encimi, koncentrat kat.št. 2381.095
Anios

03.09.2021KOS12

2. N000684 RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE
INŠTRUMENTE
nealdehidno z encimi, koncentrat

03.09.2021KOS

Sredstvo za čiščenje in dekontaminacijo kirurških instrumentov in gibljivih endoskopov, koncentrirano, z
dodanimi vsaj 3 encimi, dovoljeno tudi za UZ čiščenje.  Učinkovitost: EN 1040, EN 1275,  EN 13727, EN
13624  •Testiranje za učinkovitost  izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU.  •    Zagotovljen faktor
redukcije bakterij najmanj log 5, testiranja morajo biti izvedena pod pogoji  organskega onesnaževanja.  •
Učinek dosežen pri sobni temperaturi 20° C - 25° C  v  največ 15-ih minutah   •    Dokazila o učinkovitosti
na bakterije, plesni in viruse     Varnost:  •    Podatki testiranja fizikalno kemičnih učinkov na različne
materiale (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika….),  ki morajo dokazati kompatibilnost in
nekorozivnost.  •    Podatek proizvajalca: najdaljši čas namakanja inštrumenta v delovni raztopini, ki
zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila) inštrumenta.   •    Dokazila o toksikološki
oceni. Delovno raztopino se lahko izliva v komunalne odpadne vode  •    Navodila na embalaži v
slovenskem jeziku.  •    CE certifikat.  •    Varnostni list v slovenskem jeziku.  • Uporabnost:  1l do 2 l
plastenka z dozirnim sistemom ali dozirnim lončkom.

12

3. 958725 IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM
FILTROM
kat.št. 011-CS-10B ICU Medical

03.09.2021SC1

4. N001904 IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM
FILTROM

03.09.2021KOS

Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,50 in 0,55 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki
se ga ne da odstraniti, BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora antibakterijski zračni filter 0,22 μm, ki se
lahko po potrebi pokrije s pokrovom. Skupna dolžina med 8,5 in 9 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.

50

5. 961666 PAPIR ZA PRINTER ICS 3000
(ICS/PMS/TMS) 1kos=210 listov

03.09.2021KOS10

6. N001526 PAPIR ZA PRINTER ICS 3000
(ICS/PMS/TMS) 1kos=210 listov

03.09.2021KOS10

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;

Stran: 1/2



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: 03.09.2021 do 12:00
- 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.

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm
Sestavil povpraševanje:

Stran: 2/2Povpraševanje 21/0406


