
Objednávka
 
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP,
objednávka č. 14 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, objednávka č. 14
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/18V/00010621
Dne: 10.10.2018

Název
položky

Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis

Sáček do
koše 30 litrů

role 9,60 Kč 10.00 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 10.00 Sáček do koše 60 litrů,
černý, rozměr 63 x 74 cm
+/- 10 %, role po 20
kusech

Hadr na
podlahu

kus 11,88 Kč 10.00 Hadr na podlahu filc,
barvy bílá, modrá,
oranžová, rozměr 60 x 70
cm

Štětka na
WC
komplet

souprava 15,48 Kč 3.00 Štětka na WC komplet s
odkapávací / odkládací
miskou, PVC, barva bílá

Smeták s
holí

kus 34,56 Kč 4.00 Smeták s holí, š: 27 -30
cm, délka hole 130 cm +/-
5%

Smetáček s
lopatkou
ruční bez
gumové
hrany

souprava 18,00 Kč 6.00 Smetáček s lopatkou
ruční z plastu, bez
gumové hrany,

Houbička
na nádobí

kus 1,75 Kč 250.00 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
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Celková cena plnění nepřesáhne:
86 372,00 Kč bez DPH

 
Datum dodání/plnění: 
19.10.2018

 
Místo dodání/plnění: 
Jankovcova 2, Praha -Holešovice (Praha 7) 17004, CZ

 
Datum vytvoření objednávky
10.10.2018 12:56:39

 
Místo vytvoření objednávky
Praha

 
 
Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová  v. r.

Tekuté
mýdlo do
zásobníku

kanystr 5 litrů 80,40 Kč 20.00 Tekuté mýdlo do
zásobníku s glycerínem,
vůně mořská nebo citrus,
kanystr 5 litrů

Toaletní
papír
dvouvrstvý,
bílý, do
zásobníku

kotouč 22,94 Kč 720.00 Toaletní papír
dvouvrstvý, bílý, pro
použití do zásobníku,
např. POB Optimum nebo
Jumbo, průměr kotouče
24 cm, průměr dutinky
5,8 cm, délka návinu 195
m, tolerance návinu +/-
4%, š: 9 cm, 100%
celulóza, nerecyklovaný,
vhodné balení po 6
kusech

Papírové
ručníky
dvouvrstvé
(ne šedé) do
zásobníku

krabice 5000 Ks 513,57 Kč 126.00 Papírové ručníky
dvouvrstvé skládané, ne
šedé,do zásobníku, např.
TORK Advanced ZZ,
recyklované, rozměr
útržku š:24,8 cm x d: 23
cm, balení krabice po
5000 ks útržků; balíček
po 250 útržcích

Hygienické
sáčky do
zásobníku

balení 8,52 Kč 200.00 Hygienické sáčky pro
použití do zásobníku,
např. HS 2, rozměr
14,5cm x 23 cm, balení
po 25 sáčcích

Vědro na
vodu s
hubičkou-
výlevkou 10
litrů

kus 32,40 Kč 5.00 Vědro na vodu s
hubičkou-výlevkou 10
litrů

Houbová
utěrka

kus 3,19 Kč 200.00 Houbová utěrka barevná,
savá, antibakteriální,
neplstící se, rozměr cca
16 x 18 cm
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