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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: OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze 

Sídlo/místo podnikání: Michelská 4111 , Praha -Michle 14000, CZ 

IČ: 00027642 

Vyřizuje: Hana Zemanová 

Spisová značka dodavatele: 

Specifikace VZ 

Název VZ: RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku obj . č . 10 k poskytnutí plnění na 
základě objednávky 

Druh zadávacího řízení: Přímé zadání 

Druh VZ: Dodávky 

ID zakázky: T004/17V/00031981 

Dne: 13.10.2017 

Objednávka 

Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RS - Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro 

kancelářskou techniku obj . č. 10 k poskytnutí plnění na základě objednávky k poskytnutí plnění na základě objednávky. 

Podrobný popis předmětu objednávky: 

Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku. Specifikace a předpokládané množství je uvedeno v 

modelové tabulce "NABÍDKOV Á CENA" 

Název Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis 
1>01ožky 

Laminovací balení (100 kusů) 35,40 Kč 5.00 Laminovací folie 80x 110 
folie, mm, 125 mic, 
rozměr balenílkrabice po 100 
80x110 mm kusech 

Laminovací balení (100 kusů) 218,40 Kč 3.00 Laminovací folie A 4 
folie A 4, 216x303 mm, 125 mic, 
rozměr balenílkrabice po 100 ks 
216x303m 
m 

Hřbety pro balení (100 kusů) 75,60 Kč 1.00 Hřbety pro kroužkovou 
kroužkovou vazbu, barva bílá 12 mm, 
vazbu barva balení v krabici po 100 
bílá 12 mm kusech 

Hřbety pro balení (100 kusů) 58,60 Kč 1.00 Hřbety pro kroužkovou 
kroužkovou vazbu, barva bílá 10 mm, 
vazbu barva balení v krabici, po 100 
bílá 10 mm kusech 

Hřbety pro balení (100 kusů) 40,30 Kč 1.00 Hřbety pro kroužkovou 
kroužkovou vazbu, barva bílá 6 mm, 
vazbu barva balení v krabici po 100 
bílá 6 mm kusech 

PVC pytle kus 3,40 Kč 100.00 PVC pytle do skartovačky 
do HSM 411.2, 1 kus 
skartovačky 
HSM 411.2 
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Xerografick balík (250 listů) 555,10 Kč 6.00 
Ý papír A 3 
+ 

Xerografick balík (125 listů) 109,80 Kč 12.00 
Ý papír A 3 

Box na kus 36,60 Kč 20.00 
spisy A 4 

Celková cena plnění nepřesáhne: 

6727,00 Kč bez DPH, 1413,00 Kč s DPH, 8 140,00 Kč hodnota DPH 

Datum dodánf/plnění: 

24.10.2017 

Místo dodánf/plnění: 

Praha 

Datum vytvoření objednávky 

13.10.201712:35:46 

Místo vytvoření objednávky 

Praha 

Autor 

BZORPRAHA 

VVVV\IV.tendernlarket.cz 
inf'o®tendennarl<et.cz 

v. r. 

Xerografický papír A 3 +, 
250g/m2, 250 listů v 
balíku, papír vysoké 
kvality, oboustranný tisk, 
vysoká bělost, hladkost, 
opacita, vhodný pro 
velkoobjemové laserové a 
inkoustové barevné 
tiskárny a kopírky, 1 balík 

Xerografický papír A 3, 
250g/m2, 125 listů v 
balíku, papír vysoké 
kvality, oboustranný tisk, 
vysoká bělost, hladkost, 
opacita, vhodný pro 
velkoobjemové laserové a 
inkoustové barevné 
tiskárny a kopírky, 1 
balík, balenílkrabice po 4 
balících 

Box na spisy A 4 s 
gumou prešpánový (z 
kvalitního prešpánu), 
uzavíratelný gumičkou, 
hřbet 4 cm, různé barvy, 
vhodné balení po 10 
kusech, barevný mix 
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