Nabídka 6. 9. 2011
Dobrý den,
zasílám nabídku omnicanů od B.Braun
chtěla bych Vám nabídnout možnou slevu nebo bonus
jsme nově vzniklá Zelená hvězda od B.Braun v České Lípě.
Krásný večer
S pozdravem
Jarmila Roflíková
obchodní zástupce
Zelená hvězda
tel. 725 196 732

Název
Cena
Cena s
Kód
bez
Cena (s DPH)
DPH
DPH
OMNICAN 100-100I.U./1ML 30GX12 (100)SGL, Inzulinová stříkačka s integrovanou jehlou jednotlivě balené, inzulin 1 ml | B. Braun Medical
359,98
balení 327,25 /
9151141S
Kč
359,98 Kč
(100 ks) bal
(10%)
OMNICAN 40-40I.U./1ML 30GX12 (100), Inzulinová stříkačka s integrovanou jehlou – inzulin
1ml /0,30x12mm/ | B. Braun Medical
359,98
balení 327,25 /
9161627S
Kč
359,98 Kč
(100 ks) bal
(10%)
OMNICAN 50-50I.U./0,5ML 30GX12 (100)SGL, Inzulinová stříkačka s integrovanou jehlou jednotlivě balené, inzulin 0,5 ml | B. Braun Medical
359,98
balení 327,25 /
9151125S
Kč
359,98 Kč
(100 ks) bal
(10%)
AKCE:
Kód
VZP

Min.
odběr

dezinfekční napuštěné čtverečky od B.Braun
název: Alcohol Pads
kod : 9160612
cena za balení 100ks 70,0Kč s Dph
________________________________________________________________________________
Most k naději - Porovnání cen / aktuální k datu nabídky: 8. 9. 2011
Inzulinové stříkačky 100, 40, 50 - cena nabídky, podstatně převyšuje nakontrahované ceny pro
rok 2011
Dezinfekční napuštěné čtverečky Alcohol Pads - cena nabídky, převyšuje nakontrahované ceny
pro rok 2011
Informace předána dodavateli – nabízející byl vyzván, aby se přihlásil do VŘ pro rok 2012,
odpověď dodavatele 7.9.2011:

Dobrý den,
moc se omlouvám, nevěděla jsem, že děláte výběrové řízení, ale rádi se ho zúčastíme.
Moc děkuji za Váš čas.
Krásný večer
S pozdravem
Jarmila Roflíková
obchodní zástupce
Zelená hvězda
tel. 725 196 732

Dobrý den,
litujeme, ale výběrové řízení na dodávku zdravotnického materiálu (OMNICAN, 100, 40, 50) pro rok 2011 již
proběhlo, sledujte naše webové stránky a přihlaste se s nabídkou na rok 2012 koncem tohoto roku. I přesto,
že vítězný dodavatel má zajištěn náš odběr pro tento rok, jsme provedli porovnání. Při vyhodnocení Vaší
nabídky, jsme nezaznamenali slevu ani bonus, ceny Vámi uváděné, jsou ceny běžné, určené pro
maloodběratele.
Budeme se těšit na Vaší nabídku v závěru roku, dle připravovaného vyhlášení výběrového řízení na našich
stránkách: www.mostknadeji.eu , prosíme o striktní dodržování postupů při kontaktování pracovníků
organizace dle pravidel.
Pěkný zbytek dne
S pozdravem
Lubomír Šlapka
výkonný ředitel MONA
Most k naději, o.s.,
zřizovatel vybraných protidrogových center
V Libereckém a Ústeckém kraji – zřizovatel
Linky duševní tísně 476 701 444

IČ 63125137
Tel.: 602 338 092 * 476 104 877
www.mostknadeji.cz

Upozornění pro dodavatele produktů, zboží a služeb – naše organizace (Most k naději ,o.s.,) má stanovená
jednoduchá pravidla pro transparentní vyjednávání o cenách, kontakty na oprávněné osoby jsou na
webových stránkách v sekci Výběrová řízení. O vítězi nabídky rozhoduje kolektivní orgán, na základě
přístupných, veřejných údajů – jediným hlavním kritériem je CENA, dalšími pomocnými kritérii jsou pak
KVALITA, FAKTURAČNÍ PODMÍNKY (splatnost – její prodloužená doba) a TRANSPARENTNOST kontraktu.
EKOVAROVÁNÍ:
Opravdu si musíte tento e-mail vytisknout? Ve Vašem počítači je úložiště, kde jsou data chráněna, nebo si soubor uložte v centrálním serveru MONA
– šetřete přírodu i majetek organizace.

Dne 8. 9. 2011 byla tato nabídka uzavřena.
Vyvěšeno na web / zveřejněná komunikace: dne 12. září 2011
Vyvěsil: M. Motl
Schváli: L. Šlapka

