
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 21/0634

Pogodbeni rok:   20.12.2021

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  20.12.2021

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 966988 VREČKA IZOLACIJSKA ZA

NEDONOŠENČKA
44CMx38CM medium Neohelp kat.št.
37.09.15 Vygon

20.12.2021KOS2

2. N009810 VREČKA IZOLACIJSKA ZA
NEDONOŠENČKA
44CMx38CM

20.12.2021KOS

Pokriti mora telo in glavico, obraz je prost. Enostavno nameščanje. Velikost 44x38cm, transparentna.
Material: polietilen. Sterilno pakiranje. Za enkratno uporabo.
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3. 966987 KATETER UMBILIKALNI 5Fr
kat.št. 1270.05 Vygon (sc=20kos)

20.12.2021KOS20

4. N009809 KATETER ZA KATETERIZACIJO
POPKOVNE
VENE MED REANIMACIJO
NOVOROJENČKA

20.12.2021KOS

Dolžina 40cm, pretok >22ml/min, enojni lumen, sterilno pakiranje, za enkratno uporabo. Material:
poliuretan.
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5. 966989 SET ZA OŽIVLJANJE Neo Tee
kat.št. 10-50810 Mercury Medical

20.12.2021KOS5

6. N009811 T-NASTAVEK ZA PREDIHAVANJE
NOVOROJENČKA PRI REANIMACIJI

20.12.2021KOS

T-nastavek z manometrom in ventilom, za priklop na mešalec plinov. Pretok plinov 0 - 15 L/min, PIP 0 -
40 CM H2O, PEEP 0 - 15 CM H2O. Za enkratno uporabo, sterilno pakiranje.
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7. 960443 SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO
CH 10
kat.št. 60600100 Bard

20.12.2021KOS2

8. N006080 SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO
CH 10
1- ali 2- lumenski kateter z ali brez
balončka iz poliuretana ali silikona več
drenažnih očeh

20.12.2021KOS

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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9. 959502 BALON BAKRI POST PARTUM
kat.št. J-SOSR-100500 Cook Medical

20.12.2021KOS2
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ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
10. N007572 BALON BAKRI POST PARTUM 20.12.2021KOS

Balon uporabljamo za tamponado maternice, ki je uspešna metoda obvladovanja hude poporodne
krvavitve, s čimer se izognemo histerektomiji. V ta namen potrebujemo enostaven sistem balona, s
katerim lahko učinkovito in enostavno zaustavimo hudo poporodno krvavitev ter hkrati nadzorujemo in
spremljamo krvavitev.
Sistem naj ima:
samo uterini balon, brez vaginalnega.
sistem se lahko  enostavno vstavlja ne le transvaginalno, ampak tudi transabdominalno npr. pri carskem
rezu.
sistem naj ima samo en kateter oz. vodilo v katerem sta ločeni dve poti oz. lumna: eden za polnjenje
balona, drugi-notranji pa za kontrolo krvavitve.
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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: 20.12.2021 do 12:00
- 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.
- DDV mora biti zajet v ceni zdravila oz. medicinskega pripomočka.

KSENIJA GORJUP, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:
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