Obrazec P-5

Specifikacije

ZAHTEVE ZA RAZPIS REAGENTOV, KALIBRATORJEV, KONTROLNEGA
MATERIALA IN APLIKATORJEV ZA PRIPRAVO VZORCEV BLATA

Predmet javnega naročila je: Nakup reagentov, kontrolnega materiala, kalibratorjev, bio
razgradljivega papirja za zbiranje blata, posebnih ovojnic za pošiljanje vzorcev blata po pošti
ter testerjev za določanje hemoglobina v blatu na analizatorju OC-SENZOR DIANA, EIKEN.
Določanje hemoglobina v blatu na prikrito krvavitev, opravljamo po metodi dveh vzorcev.
Število oseb na letni ravni bi bilo 300.000 kar pomeni 600.000 testerjev.
Kjer je naveden proizvajalec in kataloška številka artikla, mora ponudnik ponuditi
zahtevani artikel ali drug enakovreden oziroma boljši artikel
navedenega proizvajalca.

Kataloška številka

Celotna letna
količina

Enota

OC-AUTO Sampling bottle without barcode red 10x100 kos

V-PZ30

300

paket

OC-AUTO Sampling bottle without barcode brown 10x100 kos

V-PZ31

300

paket

Collection paper 2500 kom

V-3005

240

kos

Special envelop 2500 kom

V-3002

120

kos

DIANA CELL 5kom/kpl

M-5F18

7

kos

OC-Control LV1 5mlx2

V-PH53

66

kos

OC-CONTROL LV2 5mlx2

V-PH54

66

kos

OC-Calibrator 1 3mlx1

V-PH51

20

kos

OC-Calibrator 2 1x3ml

V-PH52

20

kos

OC-AUTO3 Buffer Diana 500ml

V-PZ03

765

kos

OC-AUTO3 Latex reagent Diana 5x15ml

V-PZ01

553
300.000
preiskovancev

kos

Predmet naročila

Strokovne zahteve
Reagenti, kalibratorji, kontrolni material:
•
•
•
•

Reagenti naj bi imeli daljši rok uporabe, vsaj eno leto in dobro stabilnost
Stabilen pufer zadnje generacije v epruvetah za odvzem vzorcev blata
Možnost dobave istega lota reagentov za daljši čas
Zagotoviti kontrolni material za notranjo in zunanjo kontrolo kakovosti

Pribor za odvzem mora imeti:
•
•

Označen datum, do katerega je uporaben
Nalepke za vpis podatkov odvzema blata (dve barve, rjava in rdeča)
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Zagotoviti sekundarno vrečko, deljeno na dva dela z adsorbentom tekočine za
transport biološkega materiala po pošti (dva vzorca blata)

Proizvajalec mora zagotoviti:
•
•
•
•

Kvaliteto pribora za odvzem vzorcev blata, ki bo zagotovila stalni volumen vzorca
(močna plastika, pri pritisku iz zaprtega pribora ne izteka pufer,…)
Na pribor za odvzem vzorcev blata ne smejo vplivati sredstva za vzdrževanje higiene
wc-školjke
Pribor za pripravo vzorcev blata mora biti zanesljiv, varen za transport po pošti
Zagotoviti sekundarno vrečko za transport biološkega materiala z adsorbentom
tekočine

Tehnične zahteve:
Ponudnik mora predložiti ponudbo, ki v celoti izpolnjuje vse navedene tehnične zahteve, in
sicer:
•
•
•
•
•

Proizvajalec mora zagotoviti kontrolni material za izvajanje kontrole kvalitete
Aplikatorji za odvzem vzorcev blata morajo biti namenjeni analizi z analizatorjem
OC-Sensor Diana
Potrošni material mora biti popolnoma kompatibilen z analizatorjem OC-Sensor Diana
Potreben mora biti le kratek čas za pripravo reagentov
Aplikatorji za odvzem vzorcev blata morajo biti kvalitetni in enostavni za uporabo

Dodatne zahteve:
•

•
•
•

Ponudnik mora podati ceno testa po osebi, v katero bodo vključeni vsi materialni
stroški potrebni za izvajanje analize in pridobivanja rezultata (aplikatorji za odvzem
blata, kontrolni material, kalibrator, reagenti, papir za zbiranje blata, vrečke z
adsorbentom)
Ponudnik mora v primeru potrebe naročnika brezplačno zagotoviti ustrezno
skladiščenje naročenega materiala
Epruvete z aplikatorjem za odvzem blata morajo biti dobavljive s tiskom na nalepkah
na zunanji strani v vsaj dveh barvnih različicah, to sta rdeča in rjava
Oblika epruvete z aplikatorjem mora biti čim bolj primerna za lastnoročni vpis
podatkov pacienta

Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v
celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom.

V/na ___________, dne __________
Ime in priimek:
Žig in podpis:
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