
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 20/0519

Pogodbeni rok:   27.07.2020

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  23.07.2020

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. N009299 MASKA Respirator FFP2 27.07.2020KOS

Maska FFP2 z najmanj dvema elastikama, ki se prilagodita obsegu glave, v skladu s standardom
EN149:2001+A1:2009. Posamično pakiranje.

100

2. N000455 MASKA Respirator FFP3 27.07.2020KOS
Maska FFP3 z najmanj dvema elastikama, ki se prilagodita obsegu glave, v skladu s standardom
EN149:2001+A1:2009. Posamično pakiranje.

100

3. N008973 PLAŠČ ZAŠČITNI ZA NEGO 27.07.2020KOS
plašč zaščitni za enkratno uporabo iz netkanega materiala, gramatura več kot 25g/m2, modre ali bele
barve, nepromočljiv, dolžina najmanj 115 do 125, v zapestju manšeta ali elastika, minimalna dolžina
trakov v pasu 80 cm

2.000

4. N001395 ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS
BREZ
PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA
XL

27.07.2020KOS

Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec:
0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski
pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna
oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4;  ASTM F1671-97b,  EN374/1-2-3:, EN 388,
EN420,  AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO
21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov.  Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485.
Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo
za lažji izvlek.

5.000

5. N001392 ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS
BREZ
PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S

27.07.2020KOS

Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec:
0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski
pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna
oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4;  ASTM F1671-97b,  EN374/1-2-3:, EN 388,
EN420,  AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO
21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov.  Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485.
Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo
za lažji izvlek.

10.000
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6. N001393 ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS

BREZ
PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M

27.07.2020KOS

Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec:
0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski
pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna
oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4;  ASTM F1671-97b,  EN374/1-2-3:, EN 388,
EN420,  AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO
21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov.  Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485.
Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo
za lažji izvlek.

30.000

7. N001394 ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS
BREZ
PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA L

27.07.2020KOS

Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec:
0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski
pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna
oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4;  ASTM F1671-97b,  EN374/1-2-3:, EN 388,
EN420,  AQL <=1.5, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO
21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov.  Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485.
Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Pakiranje po 100 kos/sc, zložene ena na drugo
za lažji izvlek.

30.000

8. N009296 OČALA ZAŠČITNA z dodatno zaščito
spodnjega dela obraza

27.07.2020KOS

Zaščitna prozorna očala z elastiko, ki se regulira in dodatno zaščito spodnjega dela obraza z možnostjo
odstranitve (nos, usta, brada). Očala morajo tesniti in se ne smejo rositi (anti-fog prevleka). Zunanji izgled
očal kot smučarska očala.
Omogočati morajo nošnjo nad korekcijskimi očali.

50

9. N009295 OČALA ZAŠČITNA 27.07.2020KOS
Zaščitna prozorna očala z elastiko, ki se regulira za večjo zaščito oči. Očala morajo tesniti in se ne smejo
rositi (anti-fog prevleka). Zunanji izgled kot smučarska očala.

50

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: do 27.07.2020 do 11:59
- Merilo za ocenitev ponudbe in izbor najugodnejšega ponudnika: najnižja cena na razpisano enoto mero (npr.: kos=košček in ne
škatla ali zavitek)
- DDV mora biti zajet v ceni medicinskega pripomočka.
- Navedba najkrajšega roka dobave.
- Navesti datum veljavnosti ponujene cene (od - do)

Iz ponudbe naj bo razvidno, na katero nadšifro se navezuje ponujeni ident.
Ponujeni ident mora vsebovati kataloško številko, proizvajalca in razvidno najmanjše pakiranje.

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm
Sestavil povpraševanje:
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