
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 22/0434

Pogodbeni rok:   08.09.2022

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  07.09.2022

Dni za plačilo:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM
1. 967613 VSADEK PRSNI SILIKONSKI Replicon

extra high proj. Microthane 480ML
kat.št. 30737-480 Polytech Health &
Aesthetics GmbH

08.09.2022KOS1

2. 957503 TRIFLO II ster.
kat.št. H-8884717395 Teleflex Medical
- Hudson

08.09.2022KOS60

3. N008833 RESPIRATORNI DRENAŽER 08.09.2022KOS
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

4. N009989 REZILA dia.19,0mm 08.09.2022KOS10
5. N009988 REZILA dia.13,0mm 08.09.2022KOS10
6. 462139 VREČKA ENODELNA

POOPERATIVNA
velikosti 0 do 70mm, prozorna, na
izpust Dansac Post OP kat.št. 897-00
Dansac (sc=5kos)

08.09.2022SC1

7. N000031 VREČKA ENODELNA
POOPERATIVNA
velikosti 10 do 50 mm, prozorna, na
izpust, sterilna, z vgrajeno kožno
podlogo (enodelni sistem)

08.09.2022KOS

- Vrečka mora imeti na zgornji strani vgrajeno okno, zapiranje s čepom, možnost spojitve z drenažno
vrečko. - Možnost samoizreza odprtine.  - Posamično pakiranje. - Dovoljena odstopanja +/- 3 mm za
spodnje meje  in -10/+20 mm za zgornje meje.

5

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:
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- Rok za oddajo ponudbe: 08.09.2022 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.

MAJA FIGELJ, mag.farm.
Sestavil povpraševanje:
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