
Objednávka
 
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RS -  Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro
kancelářskou techniku, objednávka č. 13 k poskytnutí plnění na základě objednávky.

 
Podrobný popis předmětu objednávky:

Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku. Specifikace a předpokládané množství je uvedeno v
modelové tabulce "NABÍDKOVÁ CENA"

 
 

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: OBZOR, výrobní družstvo invalidů v Praze
Sídlo/místo podnikání: Michelská 4/11, Praha -Michle 14000, CZ
IČ: 00027642
Vyřizuje: Hana Zemanová
Spisová značka dodavatele:
Specifikace VZ
Název VZ: RS -  Dodávky kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro kancelářskou techniku, objednávka č. 13
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/18V/00004205
Dne: 12.03.2018

Název
položky

Měrná jednotka (MJ) Cena za MJ Množství Popis

PVC pytle
do
skartovačky
HSM 411.2

Pytel 3,40 Kč 100.00 PVC pytle do skartovačky
HSM 411.2

Xerografick
ý papír A 4
barevný,refl
exní zelená

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 4
barevný,
reflexní
růžová

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk
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Xerografick
ý papír A 4
barevný,
oranžová

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 4
barevný,
červená

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 4
barevný,
světle
zelená

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 4
barevný,
tmavě
modrá

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 4
barevný,
světle
modrá

Balík (500 listů) 144,00 Kč 2.00 Kvalitní multifunkční
barevné papíry A 4,
80g/m2, 500 listů v
balíku, vhodné pro použití
ve všech typech
černobílých a barevných,
laserových i inkoustových
kopírek a tiskáren,
doporučen pro
oboustranný i
vysokokapacitní tisk

Xerografick
ý papír A 3

Balík (125 listů) 109,80 Kč 10.00 Xerografický papír A 3,
250g/m2, 125 listů v
balíku, papír vysoké
kvality, oboustranný tisk,
vysoká bělost, hladkost,
opacita, vhodný pro
velkoobjemové laserové a
inkoustové barevné
tiskárny a kopírky,
balení/krabice po 4
balících

Xerografick
ý papír A
3+

Balík (250 listů) 555,10 Kč 8.00 Xerografický papír A 3+,
250g/m2, 250 listů v
balíku, papír vysoké
kvality, oboustranný tisk,
vysoká bělost, hladkost a
opacita, vhodný pro
velkoobjemové laserové a
inkoustové barevné
tiskárny a kopírky
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Hřbety pro
kroužkovou
vazbu barva
bílá 22 mm

Krabice (50 ks) 89,10 Kč 2.00 Hřbety pro kroužkovou
vazbu, barva bílá 22 mm,
balení v krabici po 50
kusech

Hřbety pro
kroužkovou
vazbu barva
bílá 14 mm

Krabice (100 ks) 87,80 Kč 3.00 hřbety pro kroužkovou
vazbu, barva bílá 14 mm,
balení v krabici po 100
kusech

Hřbety pro
kroužkovou
vazbu barva
bílá 12 mm

Krabice (100 ks) 75,60 Kč 3.00 Hřbety pro kroužkovou
vazbu, barva bílá 12 mm,
balení v krabici po 100
kusech

Laminovací
folie rozměr
80x110mm

Krabice (100 ks) 35,40 Kč 5.00 Laminovací folie
80x110mm, 125 mic,
balení/krabice po 100
kusech

Laminovací
folie A 5
rozměr
154x216m
m

Krabice (100 ks) 109,80 Kč 1.00 Laminovací folie A 5
rozměr 154x216mm, 125
mic, balení/krabice po
100 kusech

Laminovací
folie A 4
rozměr
216x303m
m

Krabice (100 ks) 218,40 Kč 3.00 Laminovací folie A 4
rozměr 216x303mm, 125
mic, balení/krabice po
100 kusech

Laminovací
folie  A 3
rozměr
303x426m
m

Krabice (100 ks) 416,00 Kč 1.00 Laminovací folie  A 3
rozměr 303x426mm, 125
mic, balení/krabice po
100 kusech

Laminovací
folie rozměr
55x95mm

Krabice (100 ks) 24,40 Kč 2.00 laminovací folie rozměr
55x95mm, 125 mic,
balení/krabice po 100
kusech

Korekční
páska
komplet
jednorázová

Kus (1 páska) 43,60 Kč 60.00 Jednorázová korekční
páska na papír, ihned
přepisovatelná,
4,2mmx10m, balení po 10
kusech

Rozdružova
cí kartonové
jazyky
barevné

Balíček (50ks) 19,90 Kč 40.00 Rozdružovače kartonové
jazyky, barevné do
pořadačů 24x10,5 cm,
balíček po 50 kusech,
barevný mix

Xerografick
ý papír A 3

Balík (500 listů) 140,30 Kč 50.00 Xerografický papír A 3,
80g/m2, papír vysoké
kvality (kvalita A),
vhodný pro
velkoobjemové kopírky
jak pro laserové a
inkoustové barevné
tiskárny, vysoká bělost,
hladkost a opacita,
oboustranný tisk,
balení/krabice po 5
balících, 500 listů v
balíku

Xerografick
ý papír A 4

Balík (500 listů) 67,10 Kč 1800.00 Xerografický papír A 4,
80g/m2, papír vysoké
kvality (kvalita A),
vhodný pro
velkoobjemové kopírky
jak pro laserové a
inkoustové barevné
tiskárny, vysoká bělost,
hladkost a opacita,
oboustranný tisk,
balení/krabice po 5
balících, 500 listů v
balíku

Značkovač
8550,
modrý

Kus 7,40 Kč 30.00 Centropen marker
značkovač vodní báze
8550, modrý, balení po 10
kusech
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Kuličkové
pero

Kus 27,90 Kč 720.00 Kuličkové pero (Pilot)
super grip F, balení po 12
kusech, náplň modrá,
různé barvy

Popisovač
permanent
2846,
modrý

Kus 4,50 Kč 30.00 Centropen permanent
2846 lihový, modrý,
balení po 10 kusech

Popisovač
permanent
2846, černý

Kus 4,50 Kč 50.00 Centropen permanent
2846 lihový, černý, balení
po 10 kusech

CD-R
Verbatim

Kus ( 1 CD) 11,10 Kč 150.00 CD-R, extra Protection
(Verbatim)700 MB, 52x
speed vite./ 80min, baleno
po 10 kusech v slim
krabičkách, nepřepisovací

Špalíček
nelepený do
techo
programu

Kus 12,40 Kč 240.00 Poznámková kostka
nelepená 250 lístků, 9 x
9cm, bílá barva,
nerecyklovaný papír, v.:
4,8 cm, vhodné balení po
10 kusech

Obchodní
taška A4
(vnitřní tisk)

Kus 1,30 Kč 2000.00 Obálka C 4 s vnitřním
potiskem, bílá,
nerecyklovaná, s krycí
páskou, 33,5 x 23,5 cm,
120g/m2, balení po 250
kusech

Čisticí spray
na
klávesnici

Kus (1 sprej) 68,30 Kč 24.00 Čisticí roztok na plasty ve
spreji, 125 ml,
antistatický,
antibakteriální

Skládací
papírový
box barevný

Kus 16,60 Kč 100.00 Skládací papírový box
barevný na A4, barva
modrá, žlutá, zelená,
černá, červená, balení po
10 kusech

Karton
spodní

Kus 1,50 Kč 2000.00 Karton spodní (kartonové
desky) pro kroužkovou
vazbu A4, námořnická
modř, imitace kůže, 100
kusů v balení

Folie čirá
A4

Kus 1,20 Kč 2000.00 Folie čirá pro kroužkovou
vazbu A 4, 200 mic.,
balení po 100 kusech

Značkovač
8866, černá

Kus 9,50 Kč 40.00 Centropen marker
značkovač 8866 01 na
alkoholové bázi na papír,
kůži, plasty, kovy, černá,
balení po 10 kusech

Zvýrazňova
č 8722,
modrý

Kus 8,20 Kč 150.00 Centropen 8722, modrý,
balení po 10 kusech

Zvýrazňova
č 8722,
oranžový

Kus 8,20 Kč 100.00 Centropen 8722,
oranžový, balení po 10
kusech

Zvýrazňova
č 8722,
zelený

Kus 8,20 Kč 150.00 Centropen 8722, zelený,
balení po 10 kusech

Zvýrazňova
č 8722,
žlutý

Kus 8,20 Kč 200.00 Centropen 8722, žlutý,
balení po 10 kusech

Kniha A5,
linka

Kus 14,60 Kč 100.00 Záznamní kniha A5,linka,
100 listů, tvrdé desky s
polaminovaným
povrchem, decentní
barvy, decentní povrch,
balení po 10 kusech

Kniha A4,
linka

Kus 26,20 Kč 60.00 Záznamní kniha A4,
linka, 100 listů, tvrdé
desky s polaminovaným
povrchem, balení po 10
kusech

4



 
Celková cena plnění nepřesáhne:
189 261,20 Kč bez DPH, 229 006,05 Kč s DPH, 39 744,85 Kč hodnota DPH

 
Datum dodání/plnění: 
19.03.2018

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

 
Datum vytvoření objednávky
12.03.2018 15:09:03

 
Místo vytvoření objednávky
Praha

 
 
Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová  v. r.

Blok A5,
linka

Kus 6,80 Kč 100.00 Klasický školní blok A5,
linka, lepená vazba
nahoře, bílý, bezdřevový
papír, 50 listů, balení po
10 kusech

Blok A4 ,
linka

Kus 12,70 Kč 60.00 Klasický školní blok A4,
linka, lepená vazba
nahoře, bílý, bezdřevový
papír, 50 listů, balení po
10 kusech

Lepicí
páska 48x66

Kus (1 páska) 10,00 Kč 60.00 Lepicí průhledná páska
(izolepa)
polypropylenová pro
univerzální použití, 48
mm x 66 m, vhodné
balení po 6 kusech

Rozešívačka Kus (1 rozešívač) 9,60 Kč 60.00 Rozešívač kancelářských
drátků spojovačů, kovová
konstrukce, srovnatelný s
Eagle 1029 A, tělo z
plastu, vhodné balení po
12 kusech

Opravný lak Kus (1 nádobka) 13,10 Kč 40.00 Opravný lak Kores, bílý
Aqua, 20 ml, oprava
pomocí štětečku, vhodné
balení po 10 kusech
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