ПРИЛОГ БР. 1 КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Ред. бр. партије

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Број решења
НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.
2.
Течни лосион за хигијенско и хируршко
прање руку и купање беба, пх неутралан,
без алкалних компоненти и фосфата, без
додатака антисептика, боје и мириса.
Паковање до 1 литар.
Течни алкохолни антисептик за хигијенску
и хируршку дезинфекцију руку са
емолијентом, сертификован по ЕН 1500 и
ЕН 12791 „или одговарајуће”. Паковање до
1 литар.
Течни алкохолни антисептик за
преоперативну припрему коже пацијента,
без додатка боје , без емолијента.
Паковање до 1 литар.
Течни алкохолни антисептик за
преоперативну припрему коже пацијента,
са додатком боје за маркирање
оперативног поља, без емолијента.
Паковање до 1 литар.
Ензимски детерџент за медицинске
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Број решења
НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.
2.
инструменте и опрему, самодејствујући
ефекат чишћења до 15 минута, течни
концентрат. Јединица мере је литар радног
раствора. Паковање до 5 литара.
Медицинско средство за висок ниво
дезинфекције и чишћење медицинских
инструмената и опреме, без алдехида,
контакно време до 15 минута.Вишедневна
стабилност радног раствора Јединица мере
је литар радног раствора.Паковање
цонцетрат до 5 литара.
Средство за мануелну дезинфекцију
површина медицинске опреме, без
алдехида,, бактерицидна и фунгицидна
ефикасност до 30 минута. Јединица мере је
литар радног раствора. Паковање до 5
литра.
Течни алкохолни дезинфицијенс за брзу
дезинфекцију површина и медицинске
опреме, без алдехида, бактерицидна и
фунгицидна ефикасност до 5 минута.
Јединица мере је литар радног раствора.
Паковање до 1 литар.
Средство за мануелну дезинфекцију
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Број решења
НАЗИВ ПРОИЗВОДА

1.
2.
површина опреме и инвентара (простор за
припрему хране,маске за кисеоник,
инкубатори), без алдехида, на бази
активног кисеоника ( пероксидно једињење
), спороцидна ефикасност, радни раствор
рачунат на 60 мин експозиције (укљ.
спорицидно дејсто) . Јединица мере је
литар радног раствора.Паковање до 1 кг.
10. Средство за висок ниво дезинфекције на
бази орто - фталалдехида,време
експозиције 5 минута, раствор спреман за
употребу, вишедневна употреба уз траке за
контролу концентрације активне
супстанце. Паковање до 5 литара
11. Средство за висок ниво дезинфекције
термолабилних инструмената, на бази
персирћетне киселине, без алдехида, време
експозиције до 15 мин., концентрат;
паковање до 1 кг
12. Медицинско средство за третман рана на
кожи и слузокожи на бази Натријум
хипохлорита, водени раствор или
одговарајуће
13. Течни антисептик за кожу, ране и
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ПОПУЊАВА ПОНУЂАЧ
Број решења
НАЗИВ ПРОИЗВОДА
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слузокожу на бази оцтенидина или
одговарајуће
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Напомене:
За понуђене производе – медицинска средства Понуђач мора да достави фотокопију важећих решења АЛИМС-а, односно за понуђене
биоцидне производе важеће Решење о упису у привремену листу биоцидних производа, издато од надлежног органа.
За све понуђене производе понуђач мора доставити оригинално упутство произвођача и упутство на српском језику, каталог или
проспект из кога се недвосмислено може утврдити да понудђена добра одговарају захтеву наручиоца из конкурсне документације.
Тражено време експозиције и техничке карактеристике се односе искључиво на употребу у здравственим установама. Понуђач је
дужан да у каталогу означи производ који је предмет понуде.
Обавезно је уписивање - Каталошког броја, броја решења (дозволе) за стављање у промет лека и медицинског средства, комерцијалног
назива - заштићеног имена, произвођача - земље порекла и оргиналног паковања и броја тражених литара радних раствора исказних у
оригиналним паковањима за партије које се нуде у горе наведеној табели
Понуде које не садрже тражена документа и податке биће одбијене као неприхватљиве
Приликом прегледа понуда наручилац може захтевати од понуђача достављање узорака.
Обезбеђење
квалитета
испоруке
(Понуђач
мора
навести
чиме
гарантује
квалитет
сваке
испоруке)
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