
TENDERMARKET ELEKTRONICKE TR2:ISTÉ 

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 4/11, 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. 11 k poskytnutí plnění na 
základě objednávky 

Druh zadávacího řízení: Přímé zadání 

Druh VZ: Dodávky 

ID zakázky: T004/17V/00032470 

Dne: 17.10.2017 

Objednávka 

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

kancelářskou techniku obj . č. II 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 
položky 

Odkládací 1 balení (100 kusů) 125,70 Kč 15.00 Odkládací mapy A 4 250 
mapy 250 bez chlopně, z 

recyklovaného kartonu, 
balení po 100 kusech, 
různé barvy 

Odkládací 1 balení (50 kusů) 146,40 Kč 30.00 Odkládací mapy A 4 253 
mapy 253 se třemi chlopněmi, z 

recyklovaného kartonu, 
balení po 50 kusech, 
různé barvy 

Prospektový 1 balení (100 kusů) 57,30 Kč 100.00 Prospektový obal "U" 
obal "U" PP polypropylenový s 

euroděrováním, A 4 
závěs, shora otevřený, bez 
PVC, 50 mikronů, 
hladký, čirý (ne 
krupička) , balení po 100 
kusech 

Ořezávátko kus 7,00 Kč 100.00 Ořezávátko kombi na 
kombi dřevěné tužky se 

zásobníkem v barevném 
mixu, výška 7 cm, na dva 
typy tužek, čepel z 
kvalitní oceli, 1 kus, 
vhodné balení po 10 
kusech 

Mikrotužka kus 36,20 Kč 240.00 Mikrotužka Pilot, 
plastové provedení, 
pogumovaný grip, velká 
pryž, 1 kus, balení po 12 
kusech, různé barvy 
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Tužka s kus 1,80 Kč 240.00 Tužka dřevěná, grafitová 
gumou s gumotypem, hranatá 

1380/2 RB, různé barvy, 
možno s potiskem, 1 kus, 
balení po 12 kusech 

Podložka kus 32,90 Kč 20.00 Podložka pod myš 19x21 
pod myš · cm, antireflexní povrch, 

pro optické myši, vhodný 
atraktivní design, 1 kus 

Obchodní kus 1,30 Kč 750.00 Obálka C 4 s vnitřním 
taška A 4 potiskem, bílá 
(vnitřní tisk) nerecyklovaná, s krycí 

páskou, 33,5x23,5 cm, 
120glm2, 1 kus, balení po 
250 kusech 

Plánovací kus 1,50 Kč 100.00 Plánovací karta A 5, s 
karta - barevným vyznačením 
kalendář svátků, sobot a nedělí, 1 

kus, balení po 100 kusech 

Poznámkov kus 19,50 Kč 550.00 Plánovací stolní kalendář 
Ý kalendář PGS-0218, velikost listu 

13x25 cm, 1 kus, balení 
po 25 kusech 

CD-R kus 11,10 Kč 200.00 CD-R, extra Protection 
Verbatim (Verbatim) 700 MB,52x 

speed viteJ 80min, I kus, 
baleno po 10 kusech v 
slim krabičkách, 
nepřepisovací 

Desky A 4 s kus 12,20 Kč 240.00 Spisové desky A 4 z 
drukem polypropylenu, neonové 

barvy, uzavíratelná kapsa 
s drukem, 1 kus, vhodné 
balení po 12 kusech 

Desky A 5 s kus 9,00 Kč 120.00 Spisové desky A 5 z 
drukem polypropylenu, neonové 

barvy, uzavíratelná kapsa 
s drukem, 1 kus, vhodné 
balení po 12 kusech 

Spisové kus 22,00 Kč 120.00 Spisové desky A 4, ze 
desky A4 s silného polypropylenu, tři 
gumou, klopy, doplněně gumou 
průhledné, přes rohy, barevný mix, 1 
neprůhledné kus, vhodné balení po 12 

kusech 

Xerografick balík (500 listů) 67,10 Kč 400.00 Xerografický papír A 4, 
Ý papír A 4 80g/m2, papír vysoké 

kvality (kvalita A), 
vhodný pro 
velkoobjemové kopírky 
jak pro laserové a 
inkoustové barevné 
tiskárny, vysoká bělost, 
hladkost a opacita, 
oboustranný tisk, 1 balík 

Xerografick balík (500 listů) 140,30 Kč 10.00 Xerografický papír A3, 
Ý papír A 3 80g/m2, papír vysoké 

kvality (kvalita A), 
vhodný pro 
velkoobjemové kopírky 
jak pro laserové a 
inkoustové barevné 
tiskárny, vysoká bělost, 
hladkost a opacita, 
oboustranný tisk 

Canon kus 198,00 Kč 20.00 Cartridge Canon Prixma 
cartridge 35- PGI-35 Black do 
PGI-35 kompatibilní inkoustové 
black přenosné tiskárny Prixma, 

9 5 ml originální 

Canon kus 338,00 Kč 20.00 Cartridge Canon 
cartridge Prixma36 CLI-36 do 
CLI-36 .. kompatibilní inkoustové 
color přenosné tiskárny Prixma, 

12 ml, originální 
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Celková cena plnění nepřesáhne: 
82166,00 Kč bez DPH, 99 421,00 Kč s DPH, 17255,00 Kč hodnota DPH 

Datum dodánflplnění: 
24.10.2017 

Místo dodání/plnění: 

Jankovcova 2, Praha -Holešovice (praha 7) 17004, CZ 

Datum vytvoření objednávky 
17.10.201713:44:49 

Místo vytvoření objednávky 
Praha 

Autor dokumentu: JUDr. Daniela Němečková v. r. 
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