
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje 14/0001

Transport: kamionsko

 

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:

Tel./Fax:  

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  05.03.2014

Dni za plačilo:

Spoštovani!
Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo blaga. Minimalne zahtevane lastnosti predmeta
povpraševanja so navedene v nadaljevanju.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. 259284 132,0066,0024.03.2014KOS2TERMOMETER VBODNI  tipalo K
144mm
Temp.območje  -50 do +300°C
;ločljivost temp. 0,1°C ;natančnost ±
1°C;kalibracija  po ISO/DKD;2x AAA
Dodatne zahteve:
Ohišje iz  ABS plastike, z LCD displejem, prikazana  merska skala C° - celzija, s kratkim
odzivnim časom, z  prikazom stanja baterije in avtomatskim izklopom
Tip kabla/sonde: 11 cm dolga vbodna integrirana sonda na ravnem kablu trajno priključen
na termometer
Napajanje z baterijo.
Garancija: 2 leti
Navedena cena vključuje ISO certifikat o kalibraciji merilnika, kompatibilno s HACCP.

132,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1. Ponudbena cena (v € z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne
cene fco Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica - skladišče.
2. Odlog plačila: 30 dni, ki prične teči z dnem potrditve računa s strani naročnika.
3. Garancijska doba - najmanj 2 (dve) leti od primopredaje.
4. Odzivni čas za dobavo blaga: 3 dni od potrditve naročila (kvantitativni prevzem takoj, kvalitatitvni v zakonsko določenem roku;
ura dostave: med 7,00 in 14,00 vsak delavnik v centralno skladišče naročnika).

MERILO IZBORA: najnižja cena posameznega razpisanega artikla

Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega za oddajo ponudbe.Ponudnik mora v ponudbi navesti
naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke.

Ponudbo je potrebno oddati do roka za oddajo ponudbe, ki je naveden  na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov:
kuhinja@bolnisnica-go.si
s pripisom: PONUDBA za Termometer vbodni  - 2 kos (št.: 14-0001/2014)

Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila.
Po zaključeni obdelavi prejetih ponudb v postopku povpraševanja bo naročnik vsem ponudnikom, ki bodo oddali pravočasno
ponudbo, posredoval obvestilo o izboru najugodnejšega ponudnika.
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Kontaktna oseba za pojasnila: Gabrijela Puc,  (tel. št.: 05 3301490).

GABRIJELA PUC

Sestavil povpraševanje:
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