
Objednávka
 
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RD -  Nákup kancelářského a spotřebního materiálu, objednávka č.
1 k poskytnutí plnění na základě objednávky.

 
Podrobný popis předmětu objednávky:

Nákup kancelářského a spotřebního materiálu

 
 

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: EMEA s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: nám. Míru 1217, Hulín -Hulín 76824, CZ
IČ: 26898101
Vyřizuje: Lucie Štěpánková
Spisová značka dodavatele:
Specifikace VZ
Název VZ: RD -  Nákup kancelářského a spotřebního materiálu, objednávka č. 1
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/18V/00010038
Dne: 30.08.2018

Název
položky

Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis

Bílá
magnetická
tabule 90 x
120 cm

kus (1 tabule) 521,00 Kč 1.00 Bílá magnetická tabule 90
x 120 cm, hliníkový rám,
kvalitní magnetický
lakovaný povrch, posuvná
odládací polička,
popisovatelná za sucha
stíratelnými popisovači, 1
kus

Flipchart kus (1 flipchart) 452,00 Kč 1.00 Mobilní flipchart min.
68x100 cm s magnet.
stíratelným povrchem,
kovová odkládací plocha,
nastavitelné háčky pro
zavěšení papírů,
nastavitelná výška,
stabilní základ na
kolečkách vč. brzdy, cena
za 1 kus

Drátěný
program -
odkladač 3-
dílný

kus (1 odkladač) 101,00 Kč 5.00 Zásuvkový odkladač se 3
oddíly, černý, vzdálenost
polic 5-7 cm, balení 1 ks

Drátěný
program -
špalíček

kus (1 špalíček) 16,00 Kč 10.00 Kovový špalíček na
poznámkové bločky 9 x 9
x 9 cm, černý, balení 1 ks

Drátěný
program -
kalíšek na
psací
potřeby

kus (1 kalíšek) 11,00 Kč 20.00 Kovový kalíšek na psací
potřeby, černý, ? 7-8 cm,
výška 10 cm, balení 1 ks

Magnety -
barevná
sada

balení (8 magnetů) 8,00 Kč 20.00 Sada barevných magnetů,
? 20 mm, balení 8 ks
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Alkalické
baterie
AAA

kus (1 baterie) 7,20 Kč 80.00 Alkalické tužkové baterie
AAA, 1,5 V, 1 kus,
vhodné balení po 4
kusech

Gelová
podložka ke
klávesnici

kus (1 podložka) 190,00 Kč 15.00 Ergonomická, potažená
tkaninou, gelová výplň,
ke standardní klávesnici
(např. Logitech Keyboard
K 120), minimální
rozměr: 44x6x2 mm,
barva černá/modrá, balení
1 ks

Gelová
podložka
pod myš

kus (1 podložka) 62,00 Kč 60.00 S ergonomickou
podporou zápěstí, barva
černá/modrá, balení 1 ks,
rozměr minimálně 19x21
cm, vhodná pro laserové,
optické i kuličkové myši,
vhodný atraktivní design

Obal
závěsný A4
U rozšířený

balení (100 ks) 70,00 Kč 60.00 Transparentní hladký obal
s euroděrováním v
rozšířené velikosti
220x303 mm, 50 mic,
kapacita až 50 listů
papíru, balení 100 ks.

DVD-R
Verbatim

kus (1 DVD-R) 13,00 Kč 200.00 DVD-R, Verbatim 16x/
4,7GB, 1 kus, baleno po
10 kusech v slim
krabičkách

Záložka
šipky
12x45mm,
neon

komplet (5 bločků) 15,00 Kč 60.00 Indexové samolepicí
plastové záložky
12x45mm, 5 x 25 ks v
neonových barvách

Lepící guma kus (1 balení) 21,00 Kč 20.00 Lepící guma –
znovupoužitelná 50 g,
např. KORES Gumfix

Binder clip
51mm

balení (12 kusů) 25,00 Kč 30.00 Kancelářský kovový klip
Binder černý, balení 12 ks

Binder clip
32mm

balení (12 kusů) 13,00 Kč 40.00 Kancelářský kovový klip
Binder černý, balení 12 ks

Desky A 5 s
drukem

kus (1 desky) 4,60 Kč 240.00 Spisové desky A 5 z
polypropylenu, neonové
barvy, uzavíratelná kapsa
s drukem, 1 kus, vhodné
balení po 12 kusech

Tužka s
gumou

kus (1 tužka) 1,90 Kč 360.00 Tužka dřevěná grafitová s
gumou, hranatá 1380/2
HB, různé barvy, možno s
potiskem, 1 kus, balení po
12 kusech

Vložka do
kroužkovéh
o bloku A 5

kus (1 vložka) 14,40 Kč 20.00 Náplň do kroužkového
záznamníku A 5, linka,
100 listů, bílý
nerecyklovaný papír, 1
kus, balení po 10 kusech

Tuhé
lepidlo

kus (1 tyčinka) 18,00 Kč 120.00 Lepicí tyčinka Kores,
bílá, na papír a karton, 15
g, netoxická, 1 kus,
vhodné balení po 24
kusech

Hřbety pro
kroužkovou
vazbu barva
bílá 10 mm

krabice (100 ks 50,00 Kč 3.00 Hřbety pro kroužkovou
vazbu, barva bílá 10 mm,
balení v krabici, po 100
kusech

Laminovací
folie A 4
rozměr
216x303m
m

krabice (100 ks) 137,00 Kč 2.00 Laminovací folie A 4
216x303 mm, 125 mic,
balení/krabice po 100 ks
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Celková cena plnění nepřesáhne:
23 214,00 Kč bez DPH

 
Datum dodání/plnění: 
10.09.2018

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

 
Datum vytvoření objednávky
30.08.2018 12:44:59

 
Místo vytvoření objednávky
Praha

 
 
Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová  v. r.
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