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: RD- Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP - ÚKLID, objednávka č. 2
Druh zadávacího řízení: Přímé zadání
Druh VZ: Dodávky
ID zakázky: T004/19V/00002572
Dne: 13.08.2019

Objednávka
Jménem zadavatele Vás vyzývám ve věci veřejné zakázky s názvem RD- Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a
OOPP - ÚKLID, objednávka č. 2 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 do sídla zadavatele uskutečňované na základě
rámcové dohody uzavírané s jedním dodavatelem.

Název
položky
Sáček do
koše 80 l

Cena za MJ

Množství

ROLE (25 ks)

24,60 Kč

75

KUS (1 litr)

12,98 Kč

72

Přípravek
KUS (750 ml)
na leštění
nábytku s
rozprašovač
em

48,28 Kč

5

Přípravek
KUS (800 ml)
na koupelny
a
WC/odvápň
ovač

51,00 Kč

36

Odpadkový KUS
koš

132,55 Kč

40.00

Přípravek
na mytí
podlah

1

Měrná jednotka (MJ)

Popis
Sáček do koše 80 l silný,
materiál HDPE folie, síla
20 - 40 moc, role 25 ks
Přípravek na mytí podlah
vhodný na podlahy z
PVC, linolea a dlažby
odmašťovací, balení 1 l
Leštěnka na nábytek
vhodná na všechny druhy
nábytku, zabraňující
nadměrnému vysychání a
dodávající povrchům
vysoký lesk, s
antistatickým účinkem,
balení 0,75 l, s
rozprašovačem
Kyselá aktivní pěna s
nanočásticemi (nemastná)
vhodná na odstraňování
vodního kamene,
usazenin a zbytků mýdla
z umyvadel, van, obkladů
vodovodních baterií
atd.,balení 800 ml s
rozprašovačem (např.
REVO Aktivní pěna)
Odpadkový koš
celoplastový, objem 16 l,
s odnímatelným víkem a
kolébkovými dvířky v
barvě tmavě hnědá,
případně šedá (např. viz
foto)

Ometač
SADA
prachu a
pavučin
lomený +
teleskopická
tyč
Sáčky do
KUS
vysavače

600,00 Kč

1.00

Ometač prachu a pavučin
lomený + teleskopická tyč
roztažitelná až na 400 cm

33,86 Kč

45

Ocet kvasný KUS (1 litr)
lihový
Olejový
KUS (750 ml)
osvěžovač s
rozprašovač
em

7,92 Kč

36

75,78 Kč

11

Utěrka z
KUS
mikrovlákna

11,16 Kč

144

Přípravek
KUS (750 ml)
na koupelny
a WC,
desinfekční

24,24 Kč

72

Smetáček s SADA
lopatkou
ruční

58,80 Kč

1

Prachovka z KUS
mikrovlákna
vypratelná
Sáček do
ROLE (40 ks)
koše 70 l

193,20 Kč

11.00

45,60 Kč

100

Sáček do
koše 35 l

ROLE (50 ks)

9,35 Kč

400

Ochranné
pomůcky rukavice,
vel. L

BALENÍ (100 ks)

81,36 Kč

5

Sáčky do vysavače typ
KÄRCHER T 10/1 z
filtrační netkané textilie,
Ocet kvasný lihový,
balení 1 l
Olejový osvěžovač k
provonění WC, koupelen
a veřejných prostor s
postupným uvolňováním
parfemace z olejové báze,
balení 0,75 l, s
rozprašovačem
Utěrka z mikrovlákna o
rozměrech 40 x 40cm, s
gramáží 250g/m2, mix 4
barvy (modrá, růžová,
žlutá, zelená)
Desinfekční
antibakteriální gel na mytí
a odvápnění sanitárních
povrchů pro každodenní
mytí klozetových mis,
pisoárů, bidetů, balení
0,75 l, tři druhy
Smetáček s lopatkou typu
lenoch (s násadou délky
min. 80 cm) a s možností
secvaknutí k sobě, lopatka
s gumovou lištou
Prachovka z mikrovlákna
vypratelná, rukojeť z
bambusu
Sáček do koše 70 l (63 x
85 cm), materiál HDPE,
síla 20 - 40 mic, role 40
ks
Sáček do koše 35 l,
materiál HDPE, síla 10
mic., role 50 ks
Jednorázové nitrilové
rukavice, nepudrované,
vel. L, pravo-levé, balení
100 kusů

Celková cena plnění nepřesáhne:
27 645,00 Kč bez DPH, 33 450,00 Kč s DPH, 5 805,00 Kč hodnota DPH

Datum dodání/plnění:
22.08.2019

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

Datum vytvoření objednávky
13.08.2019 10:12:41

Místo vytvoření objednávky
Praha
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