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. 3
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/19V/00001021
Dne: 14.03.2019

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

Podrobný popis předmětu objednávky:
Nákup kancelářského a spotřebního materiálu

Název
položky
Pořadač
archivní

Cena za MJ

Množství

balení (10 ks)

160,00 Kč

15.00

krabička (2 000 ks)

9,90 Kč

100.00

Ořezávátko kus (1 ořezávátko)
kombi

7,00 Kč

120.00

Kniha A 4

23,00 Kč

20.00

Zvýrazňova kus (1 zvýrazňovač)
č 8722

8,00 Kč

150.00

Obchodní
taška B 4 samolepicí

1,03 Kč

1000.00

Drátky do
sešívačky
24/6

1

Měrná jednotka (MJ)

kus (1 kniha)

kus (1 obálka)

Popis
Pořadač archivní A 4
papírový, mramorová
úprava, papírový štítek na
hřbetu, z recyklovaného
papíru, poznámka: kapsa
musí lícovat s deskami,
balení po 10 kusech
Drátky do sešívačky 24/6,
kvalitní, krabička po 2000
ks drátků, vhodné
balení/krabice po 10
krabičkách
Ořezávátko kombi na
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
Záznamní kniha A 4,
čtvereček, 100 listů, tvrdé
desky s polaminovaným
povrchem, 1 kus, balení
po 5 kusech
Centropen 8722 100 x
žlutý, 50 x zelený, každá
barva v balení po 10
kusech
Obálka B 4 bílá
nerecyklovaná (250x353
mm), s odtrhovací krycí
páskou, 1 kus, vhodné
balení po 250 kusech
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Obálka
kus (1 obálka)
podlouhlá s
vnitřním
potiskem

0,46 Kč

1000.00

Obálka DL, bílá
nerecyklovaná (110x220
mm), s vnitřním potiskem
s odtrhovací krycí páskou,
1 kus, balení po 50 nebo
100 kusech
Centropen permanent
2846 lihový, 20 x černý,
každá barva v balení po
10 kusech
Kuličkové pero Pilot
super grip F, 1 kus, balení
po 12 kusech, náplň
modrá, zelené a modré
tělo
Centropen marker
značkovač vodní báze
8550, 30 x černý, 20 x
červený, 20 x zelený, 20 x
modrý, 1 kus, každá barva
v balení po 10 kusech
Xerografický papír A3,
80g/m2, kvalita A,
vhodný pro
velkoobjemové kopírky,
laserové a inkoustové
barevné tiskárny, vysoká
bělost, hladkost a opacita,
oboustranný tisk, 1 balík,
krabice po 5 balících, 500
listů v balíku
Alkalické tužkové baterie
AA, 1,5 V, 1 kus, vhodné
balení po 4 kusech
Jednorázová korekční
páska na papír, ihned
přepisovatelná, 4,2 mm x
10 m, 1 kus, balení po 10
kusech
Laminovací folie A 4
216x303 mm, 125 mic,
balení/krabice po 100 ks

Popisovač
permanent
2846

kus (1 popisovač)

4,70 Kč

20.00

Kuličkové
pero

kus (1 pero)

28,00 Kč

288.00

Značkovač
8550

kus (1 značkovač)

7,50 Kč

90.00

Xerografick balík (500 listů)
ý papír A 3

101,00 Kč

20.00

Tužkové
kus (1 baterie)
alkalické
baterie AA
Korekční
kus (1 páska)
páska
komplet
jednorázová

7,00 Kč

200.00

31,00 Kč

30.00

Laminovací krabice (100 ks)
folie A 4
rozměr
216x303m
m
Laminovací krabice (100 ks)
folie A 5
rozměr
154x216m
m
Xerografick balík (125 listů)
ý papír A 4

137,00 Kč

3.00

100,00 Kč

3.00

Laminovací folie A 5
154x216 mm,125 mic,
balení/krabice po 100
kusech

82,00 Kč

12.00

Xerografick balík (125 listů)
ý papír A 3

175,00 Kč

16.00

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

Xerografick balík (250 listů)
ý papír A 3
+

201,00 Kč

16.00

Drátěný
program kalíšek na
psací
potřeby
Drátěný
program špalíček
Flipchart

kus (1 kalíšek)

11,00 Kč

20.00

kus (1 špalíček)

16,00 Kč

10.00

kus (1 flipchart)

452,00 Kč

1.00

Celková cena plnění nepřesáhne:
29 106,00 Kč bez DPH, 35 226,00 Kč s DPH, 6 120,00 Kč hodnota DPH

Datum dodání/plnění:
25.03.2019

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

Datum vytvoření objednávky
14.03.2019 12:42:08

Místo vytvoření objednávky
Praha

Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová v. r.
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Xerografický papír A 3 +,
250g/m2, 125 listů v
balíku, kvalita A,
oboustranný tisk, vysoká
bělost, hladkost, opacita,
vhodný pro
velkoobjemové laserové a
inkoustové barevné
tiskárny a kopírky, 1 balík
Kovový kalíšek na psací
potřeby, černý, ? 7-8 cm,
výška 10 cm, balení 1 ks
Kovový špalíček na
poznámkové bločky 9 x 9
x 9 cm, černý, balení 1 ks
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

