
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje za nabavo: 21/0060

Transport: kamionsko
Način plačila: Virman

Pogoji dobave: FCO kupec - razloženo
Rok dostave:        2.9.2021

Šifra partnerja:

ID št. za DDV partner:
Tel./Fax:

999999

ŠEMPETER PRI GORICI,  2.9.2021

1.11.2021Dni za plačilo:

COVID 19- INI21/0122

POVPRAŠEVANJE JE INFORMATIVNE NARAVE IN NE ZAVEZUJE K NAROČILU NAVEDENIH KOLIČIN
POVPRAŠEVANEGA BLAGA.

Poz. Artikel Količina EMLokacija/sklad.Naziv artikla Serija
2. KOS50277739

- kombinezon mora izpolnjevati zahteve
standarda SIST EN
14126:2003-AC:2005, EN
13034:2005+A1:2009 in EN
14605:2005+A1:2009, certifikat
- namenjen za večkratno uporabo,
zagotavljati mora najmanj 50 pranj,
- nameščena etiketa za označevanje
števila pranj,
- elastični patent na zapestju mora
zagotavljati tesno oprijemanje le-tega,
visok 7 - 10cm,
- elastika na koncu hlačnic
- zapenjanje na zadrgo, ki je pokrita z
zaščitno letvijo,
- integrirana kapuca,
- velikosti S, M, L in XL, ločevanje
velikosti kombinezona z barvno kodo.

KOMBINEZON ZAŠČITNI ZA
VEČKRATNO
UPORABO zahteve standarda SIST EN
14126:2003-AC:2005,EN
13034:2005+A1:2009 in EN
14605:2005+A1:2009
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Poz. Artikel Količina EMLokacija/sklad.Naziv artikla Serija

3. KOS150300296

- plašč mora izpolnjevati zahteve
stadnarda SIST EN 14126:2003-AC:2005
in EN 13034:2005+A1:2009, certifikat
- namenjen za večkratno uporabo,
zagotavljati mora najmanj 50 pranj
- nameščena etiketa za označevanje
števila pranj
- nameščena mora imeti elastični
patentni ovratnik višine 4 do 6cm, ki se
med uporabo tesno prilega vratu,
zapenjanje s trakovi
- trak za vezanje spodnjega dela plašča
mora biti naeščen tako, da zagotavlja
udobno zavezovanje na bočni strani,
dolžina traku 100cm +/- 10cm,
- elastični patent na zapestju mora
zagotavljati tesno oprijemanje le-tega,
visok 7-10cm,
- dolžina plašča - pri vsaki od velikosti
plašča S, M, L in XL najmanj do spodnje
tretjine meč,
- zadnji del mora dobro prekriti hrbet,
- prednji in zadnji del morata biti
ustrezno široka, tako da plašč zagotavlja
uporabniku udobnost,
- velikosti S, M, L in XL, ločevanje
velikosti plaščev z barvno kodo

PLAŠČ ZAŠČITNI ZA VEČKRATNO
UPORABO
zahteve standarda SIST EN 14126:
2003-AC:2005, EN 13034:2005+A1:2009
in EN 13688:2013

MERILO: NAJNIŽJA CENA

Naročnik se ne zavezuje, da bo povpraševane količine blaga dejansko tudi naročil.

ROK ZA DOSTAVO PONUDBE: 02.09.2021 do 13 ure.

Prosimo, da PONUDBO opremite z našim naslovom Splošna bolnišnica, "Dr.Franca Derganca", Ulica Padlih borcev 13a, 5290
Šempeter pri Gorici in pošljete na e-mail: nabava@bolnisnica-go.si.

Informativni ponudbi  priložite  izpolnjeno izjavo o sprejemu razpisnih pogojev.

PLAČILNI ROK: 60 DNI

KONTAKT ZA INFORMACIJE: nabava@bolnisnica-go.si

Sestavil povpraševanje:

PATRICIJA RIJAVEC FURLAN, dipl.ekon.
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