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: Velkoobchod ŠAS, s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: Pod školkou 60, Dolní Kralovice - 257 68, CZ
IČ: 26687119
Vyřizuje: Richard Šaman
Spisová značka dodavatele:
Specifikace VZ
Název VZ: RD- Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP, objednávka č. 1
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/19V/00002392
Dne: 24.07.2019

Objednávka
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RD- Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a
OOPP, objednávka č. 1 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 dohody uzavírané s jedním dodavatelem.

Název
Měrná jednotka (MJ)
položky
Osvěžovač KUS (300 ml)
spray
Toaletní
ROLIČKA
papír
dvouvrstvý,
bílý

Tekuté
mýdlo do
zásobníku

KANYSTR (5 l)

Toaletní
KOTOUČ
papír
dvouvrstvý,
bílý, do
zásobníku
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Cena za MJ

Množství

14,25 Kč

24.00

2,82 Kč

640.00

36,68 Kč

30.00

21,60 Kč

960.00

Popis
WC osvěžovač vzduchu
300 ml, různé druhy vůní
Toaletní papír
dvouvrstvý, bílý, např.
BSW, 100 % celulóza,
nerecyklovaný, bez
parfemace, bez zápachu,
š: 10 cm, 160 útržků,
návin 160 m, vhodné
balení po 80 roličkách
[zadavatel připouští i jiný
parametricky a
kvalitativně rovnocenný
výrobek]
Tekuté mýdlo s
glycerínem pro použití do
zásobníku, vůně mořská
nebo citrus, balení 5l
(kanystr)
Toaletní papír
dvouvrstvý, bílý, pro
použití do zásobníku, typ
Jumbo, např. Harmony,
průměr kotouče 24 cm,
průměr dutinky 5,8 cm,
délka návinu 195 m,
tolerance návinu +/- 4 %,
š: 9 cm, 100 % celulóza,
nerecyklovaný, bez
parfemace, bez zápachu

Papírové
ručníky
dvouvrstvé
do
zásobníku,
bílé, Z-Z

3000 útržků

168,52 Kč

192.00

Čistič
myčky

KUS (250 ml)

25,60 Kč

6.00

Lesk do
myčky na
nádobí

KUS (750 ml)

39,60 Kč

6.00

Tablety do
myčky

KUS (1 tableta)

1,40 Kč

600.00

Přípravek
na mytí
nádobí

KUS (900 ml)

22,20 Kč

48.00

Celková cena plnění nepřesáhne:
58 636,00 Kč bez DPH

Datum dodání/plnění:
02.08.2019

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

Datum vytvoření objednávky
Signature Not
24.07.2019 10:35:34

Verified

Místo
Praha

Digitally signed by
Richard Šaman
Date:
2019.07.25
vytvoření
objednávky
15:12:59 CEST
Reason:
tendermarket.uzivatel=ric
hardsaman

Autor dokumentu: Mgr. Marcela Dobiášová v. r.
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Papírové ručníky
skládané dvouvrstvé do
zásobníku, 100%
celulóza, nerecyklované,
barva: bílá, bez
parfemace, bez zápachu,
rozměr útržku š: 24 cm x
d: 23 cm, balení krabice
po 3 000 ks útržků;
balíček po 150 útržcích
Čistič myčky zabraňující
usazování mastnoty a
vodního kamene
Leštidlo do myčky
nádobí, zanechává suché
nádobí beze skvrn a
vápenatých usazenin,
dodává nádobí lesk
Tablety do myčky
obsahující mycí
prostředek, leštidlo, sůl,
ochranu skla a
odstraňovač připečených
zbytků jídel. Balení o
velikosti 50 - 100 ks
Přípravek na mytí nádobí
vysoce koncentrovaný, s
vysokou odmašťovací
schopností, složení: 515% aniontové povrchově
aktivní látky, méně než
5% neiontové povrchově
aktivní látky, vonné
složky, bez obsahu octa,
900 ml

