
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 21/0590B

Pogodbeni rok:   30.11.2021

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  29.11.2021

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 054848 ELEKTRODA NEVTRALNA ZA KUTOR

ODRASLI Valleylab kat.št. E7509
Tyco Healthcare

30.11.2021SC20

2. N003136 ELEKTRODA NEVTRALNA ZA KUTOR
ODRASLI

30.11.2021SC

08.05.2020: dopolnjujemo opis:Elektroda nevtralna za kutor odrasli, je namenjena za osebe težje od 13,6
kg.Je BREZ latexa.
Povratne elektroda za bolnika je kakovostna, varna in ustreza kriterijem inovativne tehnologije. Povratna
elektroda je izdelana iz kakovostnega PolyHesive ™ II visoko prevodnega hidrogeliranega hidrogela,
katerega prednosti so:
- vodni hidrogel znižuje odpornost kože,
- edinstveno raztezanje zapolni nepravilnosti kože pacienta in minimizira kontaktne praznine za izboljšanje
celotnega območja električne prevodnosti. Elektroda se med operativnim posegom ne odlepi (potenje
pacienta, spreminjanje OP položaja...), se jo lahko prestavlja iz enega mesta na drugo, če to narava
operativnega posega zahteva.
Prednosti elektrode:
- Površina razprši tok na velikem območju, kar zmanjša nalaganje toplote.
- Akrilno lepilo izboljša kakovost stika z blazinicami in zagotavlja oviro za vlago, da znatno zmanjša
možnost vdora tekočine.
- Ne draži in nesenzibilizira.
REM kontaktni sistem za spremljanje kakovosti Ekskluzivni sistem spremlja nivo impedance pacienta in
samodejno izključi generator, če je zaznana napaka na povratni elektrodi pacienta.
V primeru, ponudbe elektrode, ki ni kompatibilna z obstoječimi povezovalnimi kabli, je potrebno
brezplačno zagotoviti tudi po dva povezovalna kabla (elektroda-generator), na posamezni generator.

20

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: 30.11.2021 do 10:00
- 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.
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- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

NATAŠA GRAVNAR KRAVANJA, mag.farm
Sestavil povpraševanje:
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