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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: Jan Řľha 
Sídlo/místo podnikání: Čestín 104, Čestín -Čestín 28510, CZ 

IČ:64153738 
Vyřizuje: Jan Říha 

Spisová značka dodavatele: 

Specifikace VZ 

Název VZ: RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ - obj. č. I 

Druh zadávacľho řízení: Přímé zadání 

Druh VZ: Služby 

ID zakázky: T004/17V/00036037 

Dne: 24.11.2017 

Objednávka 

Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RD - Revize elektrospotřebičů a elektroinstalace v prostorech NKÚ 

- obj. č . I k poskytnutí plnění na základě objednávky. 

Podrobný popis předmětu objednávky: 
Provádění včasných, řádných, kvalitních a maximálně efektivních pravidelných revizí elektrospotřebičů a elektroinstalace v počtech a 

prostorech užívaných objednatelem a v prostorech, ke kterým má objednatel příslušnost hospodařit, a na majetku užívaném objednatelem 

Název Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis 
položky 

Doprava do kus 1.00 Doprava do místa plnění 
místa plnění Přestavlky u Slap. Cesta 
Přestavlky u do prostor zadavatele za 
Slap účelem provedení revizí 

elektrospotřebičů a 
provedení revize 
elektroinstalace ve 
školicím středisku 
zadavatele. 

Doprava do kus 1.00 I;>oprava do mľsta plnění 
místa plnění Ustí nad Labem. Cesta do 
Ústí nad prostor zadavatele za 
Labem účelem provedení revizí 

elektrospotřebičů . 

Doprava do kus 1.00 Doprava do místa plnění 
místa plnění Praha. Cesta do prostor 
Praha zadavatele za účelem 

provedení revizí 
elektrospotřebičů a 
provedení revizí 
elektroinstalace v bytech 
zadavatele. 

Doprava do kus 1.00 Doprava do místa plnění 
místa plnění Plzeň. Cesta do prostor 
Plzeň zadavatele za účelem 

provedení revizí 
elektro~otřebičů. 

Doprava do kus 1.00 Doprava do místa plněnľ 
místa plnění Ostrava. Cesta do prostor 
Ostrava zadavatele za účelem 

provedení revizí 
elektrospotřebičů. 
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Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
Olomouc 

Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
Liberec 

Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
Jihlava 

Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
Hradec 
Králové 

Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
České 
Budějovice 

Doprava do kus 1.00 
místa plnění 
Brno 

Revize kus 1.00 
elektroinstal 
ace I 
služebního 
gtudle 

SN 33 
1500 a ČSN 
332000-6 

Revize 1 ks kus 700.00 
prodlužovac 
ího Eřívodu 
dle CSN 33 
1600 ed.2 

Revize 1 ks kus 3550.00 
elektrospotř 
ebiče/elektr 
onářadí vč. 
případného 
odpojitelnéh 
o přívodu či 
adaptéru dle 
ČSN 33 
1600 ed.2 

Celková cena plnění nepřesáhne: 
106678,00 Kč bez DPH, 129080,00 Kč s DPH, 22 402,00 Kč hodnota DPH 

Datum dodání/plnění: 
21.12.2017 

Místo dodání/plnění: 

Doprava do místa plnění 
Olomouc. Cesta do 
prostor zadavatele za 
účelem provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Doprava do místa plnění 
Liberec. Cesta do prostor 
zadavatele za účelem 
provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Doprava do místa plnění 
Jihlava. Cesta do prostor 
zadavatele za účelem 
provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Doprava do místa plnění 
Hradec Králové. Cesta do 
prostor zadavatele za 
účelem provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Doprava do místa plnění 
České Budějovice. Cesta 
do prostor zadavatele za 
účelem provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Doprava do místa plnění 
Brno. Cesta do prostor 
zadavatele za účelem 
provedení revizí 
elektrospotřebičů. 

Revize elektroinstalace I 
služebního bytu dle ČSN 
33 1500 a ČSN 33 2000-6 
a zápisu do revizního 
protokolu. 

Revize I ks 
prodlužovacího přívodu 
dle ČSN 33 1600 ed.2 vč. 
označení o provedení 
revize a zápisu do 
I protokolu 

Revize I ks 
elektrospotřebiče/elektron 
ářadí vč. případného 
odpojitelného přívodu či 
adaptéru dle ČSN 33 
1600 ed.2 vč. označení o 
provedení revize a zápisu 
do protokolu. 

Jankovcova 2, Praha -Holešovice (Praha 7) 17004, CZ, územní pracoviště (9), školicí středisko Přestavlky u Slap 

Datum vytvoření objednávky 
24.11.2017 10:16:33 



T ENDERMARKET 

Místo vytvoření objednávky 
Praha 

Autor dokumentu: Markéta Kandráčová v. r. 
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