
Objednávka
 
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP,
obj. č. 7 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, obj. č. 7
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/16V/00029157
Dne: 16.08.2016

Název
položky

Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis

Jednorázové
rukavice
velikost L

balení 75,00 Kč 2.00 Jednorázové rukavice
velikost L,
polyethylenové, latexové,
pudrované, nesterilní,
tloušťka min. 30 mic.,
balení po 100 kusech

Jednorázové
rukavice
velikost M

balení 75,00 Kč 2.00 Jednorázové rukavice
velikost M,
polyethylenové, latexové,
pudrované, nesterilní,
tloušťka min. 30 mic.,
balení po 100 kusech

Přípravek
na mytí
podlahy

kanystr 5 litrů 72,22 Kč 2.00 Přípravek na mytí
podlahy odmašťovací

Písek tekutý
na nádobí

kus 12,60 Kč 14.00 Písek tekutý na nádobí,
šetrný k ošetřovanému
povrchu, balení 600 g,
např. Real, Cif

Písek na
nádobí

kus 10,80 Kč 12.00 Písek na nádobí sypký,
např. AVA, balení 500 g

Přípravek
na mytí
úklidový
univerzální

kanystr 5litrů 50,28 Kč 2.00 Přípravek na mytí
úklidový univerzální pro
všechny typy povrchů,
koncentrovaný

Přípravek
na mytí
nádobí

litr 10,68 Kč 12.00 Přípravek na mytí nádobí
koncentrovaný, s vysokou
odmašťovací schopností,
dermatologicky
testovaný, např. Jar,
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Celková cena plnění nepřesáhne:
2 314,00 Kč bez DPH, 2 800,00 Kč s DPH, 486,00 Kč hodnota DPH

 
Datum dodání/plnění: 
23.08.2016

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

 
Datum vytvoření objednávky
16.08.2016 13:44:58

 
Místo vytvoření objednávky
Praha

 
 
Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová  v. r.

Tekutý
odstraňovač
skvrn na
barevné
prádlo

kus 42,22 Kč 12.00 Tekutý odstraňovač skvrn
na barevné prádlo
odstraňující skvrny z
textilií včetně úporných
skvrn (krev, inkoust,
apod.), odbouratelný, 1
litr, např. Salbet

Houbička
na nádobí

kus 1,75 Kč 10.00 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

Hadr na
podlahu

kus 11,88 Kč 50.00 Hadr na podlahu filc,
rozměr 60 x 70 cm, barvy
modrá 20ks, oranžová
30ks

Hadr
prachovka

kus 12,00 Kč 10.00 Hadr prachovka, typ
švédská utěrka, rozměr 35
x 50 cm

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
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