
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 20/0931

Pogodbeni rok:   22.12.2020

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  22.12.2020

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 522302 OBLOGA IZ HIDROFIBER AQUACEL

EXTRA
10x10CM kat.št. 420672 Convatec

22.12.2020SC3

2. N003321 OBLOGA IZ HIDROFIBER
10CMx10CM

22.12.2020KOS

obloga za rane, sposobnost geliranja, s hidrofiber tehnologij 10cmx10cm sterilna

30

3. 960366 IGLA VBODNA CLAVE Z DVOJNIM
ZRAČNIM
FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO
kat.št. 011-CH-70 ICU Medical

22.12.2020SC2

4. N001905 IGLA VBODNA CLAVE Z DVOJNIM
ZRAČNIM
FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO

22.12.2020KOS

Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,25 in 0,30 ml. Igla mora imeti pritrjen BK , ki
se ga ne da odstraniti. Imeti mora dva zračna filtra, vsakega 0,22 m, ki ne smeta imeti pokrova. Vbodna
igla mora imeti dvojno odzračevanje v liniji vleka tekočine. Imeti mora obliko, ki preprečuje odspajanje od
stekleničke. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Skupna dolžina med 6,5 in
7 cm. Vbodna igla  mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija,
objavljena v indeksirani strokovni publikaciji  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. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil
BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov.

100

5. 958726 IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ
FILTRA
kat.št. 011-CS-53 ICU Medical

22.12.2020SC2

6. N001903 IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ
FILTRA

22.12.2020KOS

Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK,
ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti zamaška. Skupna dolžina med 3 in 4 cm.
Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla  mora biti brez Di(2
ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji 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.  Vbodna igla mora imeti klasifikacijo
CSTD. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov.

100

7. 958051 SVIT-POST-PAK EMBALAŽA KARTON
kat.št. 9.01.1.1 Burnik

22.12.2020KOS200

8. N005654 SVIT-POST-PAK EMB.KARTON 22.12.2020KOS
Škatla za pošiljanje vzorcev po pošti, skupaj s pripadajočo dokumentacijo, brez epruvet. Kapaciteta škatle
max. 4 vzorci.

200

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: 22.12.2020 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:
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