
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje za nabavo: 14/0071

Transport: kamionsko

Način plačila: Virman

Pogoji dobave: FCO kupec - razloženo 

Rok dostave:        15.04.2014

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:

Tel./Fax:  

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  10.04.2014

15.05.2014Dni za plačilo:

SS000

Poz. Artikel Količina EMLokacija/sklad.Naziv artikla Serija

1. KOS5296025
ali enakovreden
za odrasle kpl.; skupaj z masko št. 4/5

AMBU - DIHALNI BALON

2. KOS3296025
ali enakovreden
otroški kpl., skupaj z masko št. 1,2,3/4.

AMBU - DIHALNI BALON

3. KOS3296025
ali enakovreden
otroški (za dojenčke) kpl., skupaj z
masko št. 0

AMBU - DIHALNI BALON

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom in pošljete na;
Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
Nabavna služba - Fax 05/33 01 444 ali Fax 05/33 01 454
                        - e-mail: nabava@bolnisnica-go.si
                        - Tel. 05/33 01 456
 v roke g.Drago Srebernič
OSNOVNI POGOJI:
- Rok za oddajo ponudbe:15.4.2014 do 10,00h.
- 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 artikla.
- Dostava franco centralno skladišče bolnišnice Šempeter, razloženo.
- Datum odpiranja ponudb: - dne: 15.4.2014
                                       - ob uri v Nabavni službi:10,15h
- V ponudbi naj bodo navedene odgovorne osebe, ki bodo nastopale pri tem povpraševanju.

OSTALI POGOJI:
- Ura dostave med 08,00h in 09,00h v centralno skladišče bolnišnice, na dan ponedeljka, srede in petka.
- Kvantitetni in Kvalitetni prevzem blaga opravi skladiščnik.
- Rok dostave blaga: do 5 dni.
- V primeru. da nimamo sklenjene pogodbe vpišite plačilne pogoje.
OPOMBA:Plačilni pogoji ne smejo biti krajši, kot jih predvideva Zakon o proračunu RS.
- Za predčasna plačila navedite višino cassa sconta v %.
- K ponudbi priložite tehnična navodila, potrdila o kakovosti in garancijski rok.
- Navedite rok za eventuelne reklamacije.
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- Navedite druge pogoje, ki jih nudi Ponudnik.

Sestavil povpraševanje:

DRAGAN SREBERNIČ
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