
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 22/0353

Pogodbeni rok:   26.07.2022

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  25.07.2022

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 967190 BRIZGA 10ML TRODELNA Luer

kat.št. 10LC Rays
26.07.2022SC30

2. N005947 BRIZGA 10ML TRODELNA 26.07.2022KOS
luer slip, sterilna, za enkratno uporabo, 3-delna, možnost graduacije do 12 ml, guma na batu, brez latexa
in PVC- ja
rok uporabe materiala mora biti najmanj 3 leta po dobavi
apirogeno in netoksično
lahko tudi graduacija do 12 ml

3.000

3. 954486 MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA
ODRASLE
kat.št. 41098 Teleflex Medical -
Hudson ster.

26.07.2022KOS100

4. N001838 MASKA VENTURI IN PRIBOR ZA
ODRASLE
ster.

26.07.2022KOS

Maska kisikova/odrasli za aplikacijo različnih koncetracij O2. Z nastavkom za O2 cevko. Z priloženo O2
cevko 2m (+-5%). Za 1x uporabo. Z kovinskim nastavkom za boljše prileganje na nosnem predelu. Z
priloženo elastiko za okoli glave. Nastavki za določanje koncentracije kisika morajo biti barvno ter
številčno označeni.

100

5. 960443 SET ZA SUPRAPUBIČNO DRENAŽO
CH 10
kat.št. 60600100 Bard

26.07.2022KOS5

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

26.07.2022KOS

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.

5

7. 957503 TRIFLO II ster.
kat.št. H-8884717395 Teleflex Medical
- Hudson

26.07.2022KOS60
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8. N008833 RESPIRATORNI DRENAŽER 26.07.2022KOS

Respiratorni drenažer, ki pomaga pri razvoju, izboljšanju in vzdrževanju respiratorne pripravljenosti;
namenjen je za uporabo pri enem bolniku; sestavljajo ga rebrasta cev min. dolžine 30 cm in max. 35 cm,
na enem koncu je ustnik drugi del se priključi na plastično ohišje, ki ga sestavljajo trije stolpci v vsakem
stolpci ena kroglica; dno je ravno, da ga lahko položimo na ravno podlago.
lahko tudi respiratorni trenažer z rebrasto cevjo 28 cm.

60

9. 461295 UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F
Peel Away Introducer kat.št. 405108
Abbott (St. Jude Medical)

26.07.2022KOS20

10. N002137 UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F 26.07.2022KOS
Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati:
brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat

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: 26.07.2022 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.

MAJA FIGELJ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:
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