
Objednávka
 
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP,
obj. č. 10 k poskytnutí plnění na základě objednávky.

 
Podrobný popis předmětu objednávky:

Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a osobních ochranných pracovních prostředků v sortimentu podle specifikace
v tabulce NABÍDKOVÁ CENA v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží před určená pracoviště zadavatele uskutečňované
na základě rámcové smlouvy uzavírané s jedním uchazečem.

 
 

Identifikace zadavatele
Úřední název zadavatele: Česká republika-Nejvyšší kontrolní úřad
Sídlo/místo podnikání: Jankovcova 2, Praha -Holešovice (Praha 7) 17004, CZ

Identifikace dodavatele
Úřední název dodavatele: PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Šumavská 532/1, Liberec -Liberec IV-Perštýn 46001, CZ
IČ: 46713301
Vyřizuje: Martin  Labaj
Spisová značka dodavatele:
Specifikace VZ
Název VZ: Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP, obj. č. 10
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/17V/00020161
Dne: 09.06.2017

Název
položky

Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis

Sáček do
koše 30 litrů

role 9,60 Kč 5.00 Sáček do koše 30 litrů,
černý, rozměr: 45 x 52 cm
+/- 10%, role po 20
kusech

Sáček do
koše 60 litrů

role 8,78 Kč 5.00 Sáček do koše 60 litrů,
černý, rozměr 63 x 74 cm
+/- 10 %, role po 20
kusech

Hadr
prachovka

kus 12,00 Kč 25.00 Hadr prachovka, typ
švédská utěrka, rozměr 35
x 50 cm

Hadr na
podlahu

kus 11,88 Kč 50.00 Hadr na podlahu filc,
barvy bílá, modrá,
oranžová, rozměr 60 x 70
cm

Drátěnka na
nádobí

kus 2,58 Kč 25.00 Drátěnka na nádobí-
hnízda

Smetáček s
lopatkou
ruční bez
gumové
hrany

souprava 18,00 Kč 3.00 Smetáček s lopatkou
ruční z plastu, bez
gumové hrany,

Houbička
na nádobí

kus 1,75 Kč 25.00 Houbička na nádobí na
jedné straně s abrazivní
plochou, barevná, rozměr
cca 10 x 7 x 4 cm, vhodné
balení po 3  nebo po 5
kusech

1



Tekutý
odstraňovač
skvrn na
barevné
prádlo

litr 42,22 Kč 12.00 Tekutý odstraňovač skvrn
na barevné prádlo
odstraňující skvrny z
textilií včetně úporných
skvrn (krev, inkoust a
pot), odbouratelný

Tekutý
odstraňovač
skvrn na
bílé prádlo

kus 30,42 Kč 12.00 Tekutý odstraňovač skvrn
na bílé prádlo odstraňující
skvrny z textilií včetně
úporných skvrn ( krev,
inkoust apod.),
odbouratelný, 1 litr, např.
SAVO Perex

Přípravek
na mytí
nádobí

litr 10,68 Kč 24.00 Přípravek na mytí nádobí
koncentrovaný, s vysokou
odmašťovací schopností,
dermatologicky
testovaný, např. Jar,

Přípravek
na leštění
nábytku s
rozprašovač
em

kus 50,28 Kč 4.00 Přípravek na leštění
nábytku s rozprašovačem
750 ml, např. Pronto

Přípravek
na mytí
oken s
rozprašovač
em

kus 16,06 Kč 6.00 Přípravek na mytí oken s
rozprašovací pumpičkou,
500 ml, např. Clin

Přípravek
na mytí
dřevěných
rámů EURO
oken

kus 32,70 Kč 12.00 Přípravek na mytí
dřevěných rámů EURO
oken pro ředění s vodou,
750 ml,např. Clin

Přípravek
na koupelny
a WC

kus 40,44 Kč 20.00 Přípravek na koupelny a
WC s rozprašovačem, 500
ml, např. Larrin čistič
koupelny

Přípravek
proti plísni

kus 23,96 Kč 6.00 Přípravek proti plísni s
rozprašovačem, 500 ml,
např. Savo proti plísni,
Fixinela

Dezinfekční
přípravek
proti hmyzu

kus 55,18 Kč 6.00 Dezinfekční přípravek
proti lezoucímu i
létajícímu hmyzu, 400
ml., např. Biolit

Rukavice
gumové
silné
velikost M

pár 6,24 Kč 12.00 Rukavice gumové silné
velikost M, ošetřená
vnitřní část pro navlékání,
desén v prstové a dlaňové
části

Rukavice
gumové
silné
velikost L

pár 6,24 Kč 12.00 Rukavice gumové silné
velikost L, ošetřená
vnitřní část pro navlékání,
desén v prstové a dlaňové
části

Rukavice
gumové
silné
velikost XL

pár 7,21 Kč 12.00 Rukavice gumové silné
velikost XL, ošetřená
vnitřní část pro navlékání,
desén v prstové a dlaňové
části

Jednorázové
rukavice
velikost L

balení 75,00 Kč 2.00 Jednorázové rukavice
velikost L,
polyethylenové, latexové,
pudrované, nesterilní,
tloušťka min. 30 mic.,
balení po 100 kusech

Pasta mycí
na ruce

kus 10,37 Kč 3.00 Pasta mycí na ruce šetrná
k pokožce, odstraňující
mastnou a zažranou
špínu, obsahující látky
příznivě působící na
pokožku, 375 g, např.
Solvina
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Celková cena plnění nepřesáhne:
4 667,00 Kč bez DPH, 5 647,00 Kč s DPH, 980,00 Kč hodnota DPH

 
Datum dodání/plnění: 
16.06.2017

 
Místo dodání/plnění: 
ŠS Přestavlky u Slap 288, 25208 Slapy nad Vltavou

 
Datum vytvoření objednávky
09.06.2017 09:37:07

 
Místo vytvoření objednávky
Praha

 
 
Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová  v. r.
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