
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 20/0573B

Pogodbeni rok:   11.08.2020

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  10.08.2020

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 460615 LOSJON DERMANIOS SCRUB 4%

CHG 500ML
brez dozatorja Z ANTIMIKROBNIM
DELOVANJEM ZA UMIVANJE ROK,
KOŽE IN LASIŠČA kat.št. 2173110
Anios

11.08.2020KOS

kritni nakup

72

2. N001523 LOSJON  Z ANTIMIKROBNIM
DELOVANJEM
ZA UMIVANJE ROK, KOŽE IN
LASIŠČA 500 ml brez dozatorja

11.08.2020KOS

Losjon za umivanje rok in kože z antimikrobnim delovanjem, učinkovitost na osnovi klorheksidin
diglukonata (vsaj 4%)  •    Učinkovitost: EN 1499, EN 13727.  •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU  •    Dokazila o učinkovitosti na bakterije (vključno MRSA), glive, HBV, HIV
•    Koži odgovarjajoč  pH : od 5,1 do 5,8.  •    Dokazila  o dermatološkem testiranju.  •    Mikrobiološka
neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju.     Varnost:  •
Dokazila  o toleranci kože za proizvod.   •   Izdelek mora imeti navodilo, koliko časa po odprtju je
uporabno.  Navodila na embalaži v slovenskem jeziku ter navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno  .
Embalaža:    prostostoječa 500 ml plastenka z zaporko z ozkim izlivnikom.

kritni nakup

72

3. 993007 LOSJON DERMANIOS SCRUB
CHLORHEXIDINE 4% 500ML z
dozatorjem kat.št. 2173.270UG Anios

11.08.2020KOS

kritni nakup

24

4. N000662 LOSJON  Z ANTIMIKROBNIM
DELOVANJEM
ZA UMIVANJE ROK, KOŽE IN
LASIŠČA 500 ml z dozatorjem

11.08.2020KOS

Losjon za umivanje rok in kože z antimikrobnim delovanjem, učinkovitost na osnovi klorheksidin
diglukonata (vsaj 4%)  •    Učinkovitost: EN 1499, EN 13727.  •    Testiranje za učinkovitost  izvedeno v
akreditiranem laboratoriju v EU  •    Dokazila o učinkovitosti na bakterije (vključno MRSA), glive, HBV, HIV
•    Koži odgovarjajoč  pH : od 5,1 do 5,8.  •    Dokazila  o dermatološkem testiranju.  •    Mikrobiološka
neoporečnost mora biti zagotovljena s kontrolnimi izvidi v referenčnem laboratoriju.     Varnost:  •
Dokazila  o toleranci kože za proizvod.   •   Izdelek mora imeti navodilo, koliko časa po odprtju je
uporabno.  Navodila na embalaži v slovenskem jeziku ter navodilo, koliko časa po odprtju je uporabno  .
Embalaža:    prostostoječa 500 ml plastenka z dozatorjem.

30.05.2017: art. je lahko namenjen tudi za dekolonizacijo pacientov.

kritni nakup

24

Skupaj : EUR

Stran: 1/2



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:24ur 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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