RÁMCOVÁ DOHODA
na dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP
uzavřená podle § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
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PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.
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Šumavská 532/1, Liberec 4
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CZ46713301
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v Ústí nad Labem, oddíl C,
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Se sídlem
PSČ
Zastoupena
Funkce
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Bank. spojení
43-9361560207/0100KB
Liberec
Martin Labaj

Jankovcova 1518/2, Praha 7
170 04
PhDr. Radkem Haubertem
vrchním ředitelem správní sekce
49370227
není plátce DPH

Bc. Ladislav Škába

referent oddělení technického
702 239 147
ladislav.škaba(S> nku.cz
30027001/0710

Smluvní strany uzavírají tuto rámcovou dohodu:

I.
Úvodní ustanovení
1.

Účelem této rámcové dohody je zajištění včasného, řádného, kvalitního a maximálně efektivního
zásobování objednatele hygienickými, čisticími, úklidovými a osobními ochrannými pracovními
prostředky (dále jen „zboží").

2.

Na základě této rámcové dohody bude objednatel s dodavatelem průběžně dle aktuálních potřeb

objednatele uzavírat prostřednictvím elektronického tržiště Tendermarket (dále jen „e-tržiště")
jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží postupem stanoveným touto rámcovou dohodou.

3.

Smluvní podmínky výslovně neupravené v jednotlivých kupních smlouvách se řídí touto
rámcovou dohodou, jejíž nedílnou součástí je příloha č. 1 tabulka „NABÍDKOVÁ CENA" (tisk z etržiště).
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II.
Předmět rámcové dohody
a postup pro uzavírání kupních smluv v režimu e-tržiště

1.

Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek, za nichž budou po dobu účinnosti této
rámcové dohody uzavírány jednotlivé kupní smlouvy na dílčí plnění, tj. jednotlivé dodávky zboží

v odpovídajícím balení včetně dopravy a složení zboží ve skladových prostorách v budově sídla

objednatele (dále též „dodávky zboží").
2.

Jednotlivé kupní smlouvy na dodávky zboží budou uzavírány prostřednictvím e-tržiště postupem

podle této rámcové dohody v režimu daném nastavením systému e-tržiště.
3.

Objednatel bude prostřednictvím e-tržiště objednávat dílčí plnění, tj. každou jednotlivou dodávku

zboží formou objednávky, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka musí
obsahovat zejména:

■

předmět koupě, tj. dodávku zboží podle vybraných položek ze sortimentu zboží podle
specifikace v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA", tvořící přílohu č. 1 této rámcové dohody (dále

jen tabulka „NABÍDKOVÁ CENA"),

■

množství vybraných položek ze sortimentu zboží podle tabulky „NABÍDKOVÁ CENA",
přičemž

množství nemusí odpovídat předpokládanému

množství podle tabulky

„NABÍDKOVÁ CENA",

■

jednotkové ceny za vybrané položky ze sortimentu zboží podle tabulky „NABÍDKOVÁ

CENA",
■

měrné jednotky vybraných položek ze sortimentu zboží podle tabulky „NABÍDKOVÁ

CENA",
■

požadavek na předložení bezpečnostní listu u případně vybraných položek ze sortimentu

zboží podle tabulky „NABÍDKOVÁ CENA",
■

výslednou kupní cenu za předmět koupě automaticky vygenerovanou systémem e-

tržiště,
■

4.

místo dodání zboží podle článku III. této rámcové dohody.

Objednatel připouští, že dodavatel v průběhu trvání této rámcové dohody může nabídnout

objednateli k odběru jiné zboží, než které dodavatel nabízí podle sortimentu zboží v tabulce

„NABÍDKOVÁ CENA", za předpokladu, že má vlastnosti stanovené v této rámcové dohodě a že

splňuje materiálové, kvalitativní a technické parametry uvedené jako minimální ve specifikaci
v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA" a objednatel jiné zboží na základě předloženého vzorku schválí.

Předložený vzorek jiného zboží schváleného objednatelem zůstává u objednatele a po dobu
trvání této rámcové dohody náleží objednateli zdarma. Objednatel po dohodě s dodavatelem
vzorek jiného zboží případně vrátí dodavateli, a to po ukončení této rámcové dohody. Objednatel

má právo jiné zboží než vysoutěžené ve výběrovém řízení neschválit.
5.

Rovněž vzorky, které v rámci výběrového řízení před podpisem této rámcové dohody dodavatel

předložil objednateli (zadavateli) ke kontrole a objednatel (zadavatel) je schválil, zůstávají
u objednatele a po dobu trvání této rámcové dohody náleží objednateli. Objednatel tyto vzorky

po ukončení této rámcové dohody vrátí či uhradí dodavateli, pokud nebude dohodnuto jinak.
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Objednatel stanovuje, že cena za ten který vzorek nesmí převýšit jednotkovou cenu za měrnou

jednotku podle příslušné položky ze sortimentu zboží v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA".
6.

Objednatel stanovuje, že minimální výše výsledné kupní ceny za dodávku zboží (předmět koupě)

v jedné objednávce, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy, bude 1 000 Kč bez DPH.
7.

Předpokládané množství zboží uvedené v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA" je nezávazné a pouze

orientační pro účely definování modelu dodávek ve výběrovém řízení. Skutečnost může být
oproti předpokladu odlišná.

8.

Dodavatel je povinen objednávku, jež je návrhem na uzavření kupní smlouvy, písemně potvrdit

a nejpozději do tří pracovních dní prostřednictvím e-tržiště doručit objednateli. Dodavatel

objednávku potvrdí zaručeným elektronickým podpisem. Za splnění písemného potvrzení
objednávky se považuje i její vlastnoruční podepsání oprávněnou osobou dodavatele; v tomto

případě však musí být vlastnoručně podepsaná objednávka naskenována a prostřednictvím
e-tržiště

doručena

objednateli

ve

stanovené

lhůtě.

Písemným

potvrzením

objednávky

dodavatelem je uzavřena kupní smlouva.
9.

Objednatel řádnou dodávku zboží převezme a zaplatí za ni kupní cenu podle předmětné kupní
smlouvy.

10. Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu koupě převzetím zboží a

podepsáním

předávacího protokolu nebo dodacího listu kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví

této rámcové dohody.

11. Na objednatele přechází nebezpečí škody na předmětu koupě převzetím zboží a podepsáním
předávacího protokolu nebo dodacího listu kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví

této rámcové dohody.

12. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel není povinen objednat ani jednu dodávku zboží.
III.
Dodací lhůta, místo a podmínky dodání

1.

Dodavatel bude dodávat dílčí plnění, tj. konkrétní dodávky zboží dle jednotlivých kupních smluv

v dodací lhůtě 7 pracovních dní od uzavření té které kupní smlouvy do příslušného místa dodání

podle odstavce 3 tohoto článku.
2.

Dodavatel oznámí příslušné kontaktní osobě objednatele uvedené v odstavci 3 tohoto článku
e-mailem nebo telefonicky nejméně 2 pracovní dny předem předpokládané datum a čas dodání
zboží. Příslušná kontaktní osoba objednatele uvedená v odstavci 3 tohoto článku potvrdí termín

písemně e-mailem na adresu kontaktní osoby dodavatele uvedenou v záhlaví této rámcové
dohody.
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3.

4.

Místem dodání jsou skladové prostory v sídle objednatele na níže uvedené adrese:

Lokalita

Adresa

Praha

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7,
budova TOKOVO

Kontaktní osoba
Bc. Ladislav Škába
tel. 702 239 147
ladislav.skaba@nku.cz

Dodávku zboží dle té které kupní smlouvy převezme příslušná kontaktní osoba objednatele
uvedená v odstavci 3 tohoto článku podepsáním předávacího protokolu nebo dodacího listu.

5.

Dodávané zboží musí být zabaleno způsobem obvyklým pro takové zboží s přihlédnutím ke

způsobu dopravy tak, aby bylo zajištěno uchování, ochrana a jakost zboží a zboží bylo zajištěno

proti poškození mechanickými vlivy. Na obalu musí být vhodným způsobem vyznačen druh zboží

a jeho množství, popř. další dohodnuté či obvyklé údaje.
IV.
Kupní cena a platební podmínky

1.

Cena za celkové plnění na základě této rámcové dohody je stanovena celkovým finančním

limitem 480 000 Kč bez DPH.
2.

Stanovený celkový finanční limit nesmí být v žádném případě přečerpán. Pokud dojde

ke skončení této rámcové dohody uplynutím doby určité stanovené na 36 měsíců od podpisu

této rámcové dohody oběma smluvními stranami a zároveň tohoto dne nedojde k dosažení

stanoveného celkového finančního limitu 480 000 Kč bez DPH, zůstává tento limit nedočerpán.
3.

Jednotkové ceny za položky ze sortimentu zboží spolu s měrnými jednotkami jsou uvedeny
v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA". Jednotkové ceny zde uvedené jsou cenami nejvýše přípustnými,
které zahrnují veškeré náklady související s dodávkami zboží včetně nákladů na balení, dopravu

a složení zboží ve skladových prostorách v budově sídla objednatele.

4.

Kupní cenu za dodávku zboží podle kupní smlouvy objednatel uhradí na základě faktury
vystavené dodavatelem. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu
stanovené právními předpisy a dále číslo této rámcové dohody (číslo rámcové dohody

objednatele vyznačené v jejím záhlaví) a číslo konkrétní kupní smlouvy vygenerované systémem

e-tržiště. Přílohou faktury musí být předávací protokol nebo dodací list podepsaný kontaktní
osobou objednatele uvedenou v záhlaví této rámcové dohody.

5.

V případě, že faktura nebude obsahovat uvedené náležitosti nebo bude-li obsahovat nesprávné

údaje, nebo nebude-li k faktuře doložena požadovaná příloha, je objednatel oprávněn fakturu

vrátit se zdůvodněním dodavateli k doplnění či novému vystavení. V takovém případě lhůta
splatnost v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny

správné údaje a náležitosti podle této rámcové dohody objednateli.
6.

Splatnost kupní ceny za dodávku zboží podle té které kupní smlouvy je stanovena na 15

kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je
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fakturovaná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu dodavatele uvedeného na

faktuře. V případě obdržení faktury po 20. 12. kalendářního roku se splatnost prodlužuje na 60
dnů.

7.

Objednatel neposkytuje zálohy.

8.

Změna jednotkových cen uvedených v tabulce „NABÍDOVÁ CENA" je možná pouze na základě

změny právních předpisů, a to při změnách daňových sazeb (DPH).
9.

Zvýšení jednotkových cen za podmínky stanovené v tomto článku vyžaduje formu dodatku této

rámcové dohody.
V.

Sankce
1.

Pro případ prodlení s dodávkou zboží podle předmětné kupní smlouvy v dodací lhůtě smluvní

strany sjednávají slevu 0,5 % z kupní ceny této dodávky zboží bez DPH za každý i započatý den
prodlení.

2.

Pro případ vad zboží spočívajících vtom, že zboží není totožné s objednatelem schváleným

vzorkem nebo nesplňuje požadované materiálové, kvalitativní a. technické parametry podle
tabulky „NABÍDKOVÁ CENA", smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za

každý vadný druh zboží v každé jednotlivé dodávce bez DPH, minimálně však ve výši 1 000 Kč bez

DPH.
3.

Pro případ prodlení s odstraněním vad v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 100 Kč
za každou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je dodavatel v prodlení, a za každý
i započatý den prodlení s odstraněním této vady.

4.

V případě prodlení s úhradou peněžitého závazku jsou smluvní strany oprávněny požadovat úrok

z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

5.

Smluvní pokuta je splatná do 30 kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty

dodavateli.

VI.
Záruka za jakost

1.

Dodavatel poskytuje na zboží záruku za jakost po dobu záruční doby 24 měsíců od uskutečnění

konkrétní dodávky zboží. Záruční doba počíná běžet ode dne podepsání předávacího protokolu

nebo dodacího listu kontaktní osobou objednatele uvedenou v záhlaví této rámcové dohody.
2.

Zboží má vady, jestliže nebylo dodáno v souladu s touto rámcovou dohodou nebo konkrétní
kupní smlouvou, zejména pokud zboží nebylo dodáno ve sjednaném sortimentu, množství

a měrných jednotkách, pokud není totožné se vzorkem schváleným objednatelem nebo
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nesplňuje

požadované

materiálové,

kvalitativní a

technické

parametry

podle

tabulky

„NABÍDKOVÁ CENA" a dále pokud zboží nebylo zabaleno odpovídajícím způsobem.

3.

Dodavatel zaručuje objednateli, že zboží dodané v souladu s touto rámcovou dohodou bude:

a)

nové a nepoužité,

b) totožné se vzorkem schváleným objednatelem,
c)

plně funkční,

d)

zabalené odpovídajícím způsobem,

e)

bez materiálových, výrobních, vzhledových a jiných vad,

f)

použitelné v České republice; v této souvislosti dodavatel zaručuje objednateli, že zboží
získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití zboží v České republice, pokud je takové

osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno,
g)

bezpečné, zejména že toto zboží neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky,

které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech s výjimkou zboží,
které tyto vlastnosti ze své podstaty má,
h) splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech

a zákona o obalech.

4.

Objednatel je v záruční době povinen bez zbytečného odkladu po zjištění vady oznámit vady

dodavateli na e-mailovou adresu: reklamace(5)velkoobchoddrogerie.cz.
5.

V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Objednatel má při

uplatnění vady právo určit, který ze zákonných nároků z vad zboží uplatní.

6.

Dodavatel se zavazuje zahájit odstraňování záruční vady do 2 pracovních dní od oznámení vady
objednatelem a vadu odstranit do 10 pracovních dní od oznámení vady, pokud nebude
dohodnuto jinak. Odstraněním vady se rozumí dodání shodného náhradního zboží, popř. dodání
chybějícího zboží.

7.

Pro případ vad zboží popsaných v článku V. odst. 2 této rámcové dohody se dodavatel zavazuje
vyměnit vadný druh zboží za bezvadný do 10 pracovních dní od oznámení vady, pokud nebude
dohodnuto jinak. Tato lhůta se vztahuje pouze na případy, kdy objednatel má k dispozici vzorek

zboží nebo vzorek zboží k dispozici nemá a ani si jej nevyžádal. V případě, že objednatel nemá

k dispozici vzorek zboží, je oprávněn vyžádat si od dodavatele předložení vzorku zboží ke
schválení a dodavatel je povinen vzorek zboží předložit objednateli do 2 pracovních dní od

požádání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je povinen do dalších 2 pracovních dní
předložený vzorek zboží zkontrolovat a rozhodnout o schválení nebo odmítnutí vzorku zboží a
v této době sdělit rozhodnutí dodavateli. Vzorek zboží bude schválen, pokud bude splňovat
materiálové, kvalitativní a technické parametry uvedené jako minimální ve specifikaci v tabulce

„NABÍDKOVÁ CENA". Dodavatel je povinen vyměnit vadný druh zboží za bezvadný do 7
pracovních dní od sdělení rozhodnutí objednatele o schválení vzorku zboží. Pokud objednatel

rozhodne o odmítnutí vzorku zboží, může znovu požádat dodavatele o předložení vzorku zboží,
v opačném případě tato skutečnost zakládá objednateli právo na odstoupení od rámcové dohody

podle článku Vlil. této rámcové dohody.
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8. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně.
9.

Nedodá-li dodavatel náhradní zboží za zboží vadné, popř. chybějící zboží ve lhůtě sjednané
v odstavci 6 tohoto článku, resp. pokud bude na základě téhož odstavce dohodnuta jiná lhůta,
pak ve lhůtě podle této dohody, je objednatel oprávněn odstoupit od konkrétní kupní smlouvy.

10. Nebyla-li do okamžiku uplatnění reklamace uhrazena kupní cena za dodávku zboží podle

konkrétní kupní smlouvy, objednatel není v prodlení s úhradou kupní ceny až do vyřešení
reklamace.

11. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

VII.
Trvání rámcové dohody

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 36 měsíců od podpisu této rámcové
dohody oběma smluvními stranami nebo do dosažení celkového finančního limitu stanoveného

v článku IV. této rámcové dohody podle toho, jaká skutečnost nastane dříve.
Vlil.

Zrušení rámcové dohody
1.

Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze rámcovou dohodu zrušit pouze písemnou dohodou

smluvních stran nebo odstoupením od rámcové dohody.
2.

Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od rámcové dohody v těchto případech:

•

Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s dodávkou zboží v dodací
lhůtě překračující 14 dní a dále v případě nedodání shodného náhradního, popř. chybějícího
zboží za zboží vadné ve lhůtě stanovené v článku VI. této rámcové dohody.

•

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě podstatného

porušení povinnosti ze strany dodavatele, kterým je prodlení dodavatele s výměnami

vadných druhů zboží za bezvadné ve lhůtách stanovených v článku VI. odst. 7 této rámcové
dohody a dále v případě nepředložení vzorku zboží ve lhůtě stanovené v článku VI. odst. 7

této rámcové dohody nebo pokud objednatel rozhodne o odmítnutí předloženého vzorku.
•

Objednatel je dále oprávněn odstoupit od rámcové dohody, pokud dodavatel přestane být
poskytovatelem náhradního plnění nebo nebude schopen či oprávněn dodávat veškeré zboží

objednateli v režimu náhradního plnění ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti,

ve znění pozdějších předpisů.

•

Dodavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou kupní ceny za
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dodávku zboží překračující 14 dní po marném uplynutí dodatečné lhůty k nápravě poskytnuté
objednateli dodavatelem v písemné upomínce (urgenci) doručené objednateli.

3.

Odstoupením od rámcové dohody dohoda zaniká dnem doručení písemného projevu vůle

odstoupit od rámcové dohody druhé smluvní straně.
4.

Odstoupením od rámcové dohody nejsou nijak dotčena práva smluvních stran na splatné
peněžité nároky.
IX.
Prohlášení dodavatele

1.

Dodavatel prohlašuje, že je schopen a oprávněn dodávat veškeré zboží podle této rámcové
dohody, a to v režimu náhradního plnění podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zaměstnanosti").

2.

Dodavatel prohlašuje, že v souladu se zákonem o zaměstnanosti nejpozději do 30 kalendářních

dní od zaplacení realizované dodávky zboží vloží údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do

evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením pro tento účel
vedené Ministerstvem práce a sociálních věcí. V této souvislosti se dodavatel zavazuje, že každá

jím vystavená faktura za realizovanou dodávku zboží bude obsahovat výslovné znění ve smyslu,

že se dodavatel zavazuje nejpozději do 30 kalendářních dní od zaplacení realizované dodávky
zboží vložit údaje požadované zákonem o zaměstnanosti do evidence Ministerstva práce

a sociálních věcí, a že se jedná o náhradní plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.
X.

Právní režim a řešení sporů
1.

Tato rámcová dohoda se řídí českými obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským
zákoníkem.

2.

Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním ve snaze dosáhnout

dohody smírnou cestou.
3.

Nebude-li smírného řešení dosaženo, bude spor řešen soudně.

4.

Smluvní strany se shodly, že místně příslušným soudem v prvním stupni je soud v Praze.

XI.
Závěrečná ustanovení

1.

Právní vztahy touto rámcovou dohodou výslovně neupravené se řídí českými obecně závaznými

právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
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2.

Dodavatel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním této rámcové dohody a veškerých

potvrzených objednávek, tj. kupních smluv na internetových stránkách objednatele, na e-tržišti a
na profilu zadavatele s nepřetržitým dálkovým přístupem.
3.

Smluvní strany se budou vzájemně a neprodleně informovat o změně údajů týkajících se jejich
identifikace (včetně změny adresy, kontaktní osoby a jejího e-mailu a telefonního čísla). Tyto

změny nevyžadují formu dodatku této rámcové dohody.
4.

Dodavatel bude objednatele rovněž bezodkladně informovat o veškerých změnách majících

dopad na jeho schopnost a oprávněnost poskytovat objednateli dodávky zboží v režimu
náhradního plnění ve smyslu zákona o zaměstnanosti.

5.

Dodavatel bere na vědomí, že je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších

předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných zdrojů.

6.

Tato rámcová dohoda může být měněna pouze formou písemných vzestupnou číselnou řadou
číslovaných dodatků této rámcové dohody podepsaných oběma smluvními stranami, s výjimkou

případů výslovně uvedených v této rámcové dohodě.

7.

Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden

dodavatel.
8.

Tato rámcová dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

V Liberci dne

2 6 -07- 2019

objednatel

Jiří Maděra
jednatel
PEMA VELKOOBCHOD s.r.o.

PhDr. Radek Haubert
vrchní ředitel správní sekce
Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad
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Příloha č. 1
Veřejná zakázka malého rozsahu
"Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP - ÚKLID"

TABULKA NABÍDKOVÁ CENA

Materiálové, kvalitativní a
technické parametry Položky sortimentu
minimální požadavky na
sortiment

Hygienické a čisticí prostředky
1. Přípravek na mytí
Přípravek na mytí podlah
podlah
vhodný na podlahy z PVC,
linolea a dlažby, balení 11

Nabízené zboží
(značka/typ,
popř.
specifikace)
< doplňte >

Před
poklá
dané
množ
Měrná ství k
jednotka dodá
(MJ)
ní/36
měsíc
ů
(poče
tMJ)

Jednotková
cena za MJ
DPH 21%
Kč bez DPH
< doplňte >

Nabídková
cena za
Jednotková předpokládá
cena za MJ né množství
Kč včetně k dodání/36
DPH
měsíců
Kč včetně
DPH

Univerzál Duha 1L
zelená

KUS
(11)

432

12,98 Kč

2,73 Kč

15,71 Kč

6 784,91 Kč

CPV

NIPEZ

39831300-9
Čisticí
prostředky na
39831300-9 podlahy

2. Přípravek na leštění
nábytku s
rozprašovačem

Leštěnka na nábytek vhodná Leštěnka Krystal
na všechny druhy nábytku,
750ml MR
zabraňující nadměrnému
vysychání a dodávající
povrchům vysoký lesk s
antistatickým účinkem,
balení 0,75 1 s rozrašovačem
KUS
(750 ml)

3. Leštěnka na nábytek Leštěnka na nábytek se
se včelím voskem
včelím voskem vhodná na
všechny druhy ošetřeného i
neupraveného dřeva, balení Leštěnka Pronto
250 ml
cream 250ml se
včel.vosk
4. Přípravek na
Přípravek na mytí oken
skleněné plochy a
vhodný i k přímému použití
zrcadla
bez předchozího ošetření
saponátovým roztokem,
balení 0,75 1, s
Okna Primo/Fox
rozprašovačem
11 MR

39812300-0

216

48,28 Kč

10,14 Kč

58,42 Kč 12 618,46 Kč 39812300-0 Leštící vosky

39833000-0
Prostředky proti
39833000-0 prachu

KUS
(250 ml)

18

77,06 Kč

16,18 Kč

93,24 Kč

1 678,37 Kč

KUS
(750 ml)

216

14,36 Kč

3,02 Kč

17,38 Kč

3 753,13 Kč 39831240-0 Čisticí směsi

39831240-0

5. Přípravek na
koupelny a
wc/odvápňovač,
universální

6. Přípravek na
koupelny a
wc/odvápňovač

Universální kyselý
prostředek na odstranění
vodního kamene, rzi,
anorganických usazenin a
jiných nečistot z keramických
a nerezových povrchů
(umyvadel, van, obkladů,
nerezových vodovodních
baterií apod.), balení 11,
(např. REVO UNI) [zadavatel
připouští i jiný parametricky
a kvalitativně rovnocenný
výrobek]

Kyselá aktivní pěna s
nanočásticemi (nemastná)
vhodná na odstraňování
vodního kamene, usazenin a
zbytků mýdla z umyvadel,
van, obkladů vodovodních
baterié atd, balení 800 ml s
rozprašovačem (např. RÉVO
Aktivní pěna) [zadavatel
připouští i jiný parametricky
a kvalitativně rovnocenný
výrobek]

Satur rez a vodní
kámen 2x500ml
Cleamen 410 11
koupelny s MR

KUS (11)

792

36,14 Kč

7,59 Kč

KUS
(800 ml)

288

51,00 Kč

10,71 Kč

43,73 Kč 34 633,68 Kč

39831600-2
Čisticí
prostředky pro
39831600-2 WC

39831240-0

61,71 Kč 17 772,48 Kč 39831240-0 Čisticí směsi

7. Ocet kvasný lihový

Ocet kvasný lihový, balení 11 Ocet 1L

8. Olejový osvěžovač s
rozprašovačem

Olejový osvěžovač k
provonění wc, koupelen a
veřejných prostor s
postupným uvolňováním
parfemace z olejové báze,
balení 0,75 1 s
rozprašovačem
Nepěnivý čistící prostředek
na koberce a čalounění z
přírodních nebo syntetických
vláken určený pro strojní
čištění extraktorem,
koncentrovaný, 51

KUS (11)

9. Čistič na koberce

10. čistič koberců a
čalounění
11. Přípravek na
koupelny a wc,
desinfekční

Pěnový odstraňovač skvrn
na koberce, potahy a
čalounění nábytku.
Dezinfekční antibakteriální
gel na mytí a odvápnění
sanitárních povrchů pro
každodenní mytí klozetových
mis, pisoárů, bidetů, balení
0,75 1, tři druhy

432

7,92 Kč

1,66 Kč

9,58 Kč

4 139,94 Kč

15000000-8
Potraviny,
nápoje, tabák a
související
15000000-8 produkty

Vonný olej Krystal
750ml modrý

KUS.
(750 ml)

324

75,78 Kč

15,91 Kč

91,69 Kč 29 708,79 Kč 39831100-7

39831100-7
Olejové
dispergovadlo

Koberce Akypo 51
strojní čistič

Vanish koberce
čalounění 500ml

KANYST
R
(5 1)

6

246,24 Kč

51,71 Kč

297,95 Kč

KUS
(500 ml)

21

51,74 Kč

10,87 Kč

62,61 Kč

1 787,70 Kč

39820000-6
Organické
povrchově
aktivní
39820000-6 prostředky

39831240-0

1 314,71 Kč 39831240-0 Čisticí směsi

WC čistič hit
750ml desinfekční

KUS
(750 ml)

432

24,24 Kč

5,09 Kč

29,33 Kč 12 670,73 Kč

39831600-2
Čisticí
prostředky pro
39831600-2 WC

12. Sprchový gel/mýdlo

Sprchový gel/mýdlo, balení
250 ml

SG Elegance
300ml Moře

KUS
(250 ml)

144

13,08 Kč

2,75 Kč

15,83 Kč

2 279,06 Kč

39830000-9
Prostředky pro
osobní péči,
čisticí
prostředky a
jiné drogistické
39830000-9 zboží

Úklidové prostředky
13. Sáček do koše 35 1

14. Sáček do koše 70 1

Sáček do koše 35 1, materiál
HDPE, síla 10 mic., role 50 ks Sáčky do koše 301
50x60cm 50ks
černé
Sáček do koše 70 1
Pytle 70L/30mi
(63x85cm), materiál HDPE, 60x80cm 2x 20ks
síla 20 -40 mic., role 40 ks
černý

15. Sáček do koše 80 1

Sáček do koše 80 1 silný,
materiál HDPE folie, síla 2040 mic., role 25 ks

Sáčky do koše 601
63x74 /20mi 25ks
černé

16. Pytel na odpad 120 1
silný

Pytel na odpad 120 1 silný,
materiál LDPE folie, síla 4060 mic., role 25 ks

Pytle 120L/typ 50
70xll0cm role25ks černá

17. pytel na odpad 240 1
silný

Pytel na odpad 240 1 silný,
materiál LDPE folie, síla 70
mic., role 5 ks

Pytle 240L/100mi
120x150cm 5ks
černé

ROLE

2880

9,35 Kč

1,96 Kč

11,31 Kč 32 582,88 Kč 19640000-4

ROLE

216

45,60 Kč

9,58 Kč

55,18 Kč 11918,02 Kč 19640000-4

ROLE

216

24,60 Kč

5,17 Kč

29,77 Kč

ROLE

690

37,50 Kč

7,88 Kč

45,38 Kč 31308,75 Kč 19640000-4

ROLE

72

53,70 Kč

11,28 Kč

64,98 Kč

6 429,46 Kč 19640000-4

4 678,34 Kč 19640000-4

19640000-4
Odpadní pytle a
sáčky z
polymerů
ethylenu
19640000-4
Odpadní pytle a
sáčky z
polymerů
ethylenu
19640000-4
Odpadní pytle a
sáčky z
polymerů
ethylenu
19640000-4
Odpadní pytle a
sáčky z
polymerů
ethylenu
19640000-4
Odpadní pytle a
sáčky z
polymerů
ethylenu

18. Houbička na nádobí

Houbička na nádobí
Houbička nádobí s
profilovaná, na jedné straně drážkou po lks
s abrazivní plochou, rozměr 10x7cm
cca 10x7x4 cm

39224320-7

KUS
19. Utěrka z mikrovlákna Utěrka z mikrovlákna o
rozměrech 40 x 40 cm s
gramáží 250 g/m2, mix 4
barvy (modrá, růžová, žlutá,
zelená)
20. Návlek mopu
Návlek mopu typ Flipper šíře
lišty 40 cm (návlek s
jazykem) materiál
mikrovlákno
21. Prachovka z
Prachovka z mikrovlákna
mikrovlákna
vypratelná, rukojeť z
vypratelná
bambusu

1,70 Kč

0,36 Kč

2,06 Kč

2 665,87 Kč 39224320-7 Mycí houby

Utěrka švédská
MMS 40x40cm

KUS
Mop NN mikro
Speedy 40cm bílý
2xjazyk
Prachovka z
mikrovlkána

1386

11,16 Kč

2,34 Kč

13,50 Kč 18 715,99 Kč

39525800-6
39525800-6 Úklidové hadry

39525800-6

KUS

KUS
22. Držák mopu

1296

72

11

108,00 Kč

193,20 Kč

22,68 Kč

40,57 Kč

130,68 Kč

9 408,96 Kč 39525800-6 Úklidové hadry

233,77 Kč

2 571,49 Kč

39830000-9
Prostředky pro
osobní péči,
čisticí
prostředky a
jiné drogistické
39830000-9 zboží

3 082,60 Kč

39830000-9
Prostředky pro
osobní péči,
čisticí
prostředky a
jiné drogistické
39830000-9 zboží

Držák mopu typ Flipper
Mop držák Flipper
(vhodný pro návleky s
40cm s magnetem
jazykem) šířka lišty 40 cm s + hůl 140cm
mechanickým mechanizmem
sklápění + teleskopická
násada na držák mopu
SADA

11

231,60 Kč

48,64 Kč

280,24 Kč

23. Smetáček s lopatkou Smetáček s lopatkou typu
Souprava
ruční
lenoch (s násadou délky
smetáček+lopatka
mininálně 80 cm) a s
na tyči 80cm
možností secvaknutí k sobě,
lopatka s gumovou lištou.

SADA

11

58,80 Kč

12,35 Kč

71,15 Kč

782,63 Kč

39224350-6
Lopatky na
39224350-6 smetí

24. Sáčky do vysavače

25. Profi stěrka na skla

26. Ometač prachu a
pavučin lomený +
teleskopiscká tyč

Sáček do vysavače typ
KÁRCHERT 10/1 z filtrační
netkané textilie

Profi stěrka na skla v
kompletu (držák, lišta a
měkká guma), šíře lišty 40
cm, s možností vyměnit
všechny jednotlivé díly, s
možností nasadit na
teleskopickou tyč

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

\O\Sáčky do
vysavače Karcher
T10/1 ksl

KUS

495

33,86 Kč

7,11 Kč

SADA

11

169,20 Kč

35,53 Kč

Stěrka na okna
45cm kov profi

39224320-7

204,73 Kč

2 252,05 Kč 39224320-7 Mycí houby

726,00 Kč

726,00 Kč

39224300-1
Kartáčnické
výrobky pro
úklid
39224300-1 domácností

6 415,42 Kč

39224340-3
Odpadkové
39224340-3 koše

Oprašovák
pavučin s
teleskopem

SADA
27. Odpadkový koš

40,97 Kč 20 280,45 Kč

39713431-3
Příslušenství k
39713431-3 vysavačům

1

600,00 Kč

126,00 Kč

Odpadkový koš celoplastový,
objem 16 1, s odnímatelným
víkem a kolébkovými dvířky
v barvě tmavě hnědá
případně šedá (například:
foto)

Koš výklopný 20L K

KUS

40

132,55 Kč

27,84 Kč

160,39 Kč

Osobní ochranné pracovní prostředky

28. Rukavice vel. M

29. Rukavice vel. L

Jednorázové nitrilové
rukavice nepudrované vel. M Rukavice
nitril.Protec bez
pravo-levé, balení 100 ks
pudru lOOks M
Jednorázové nitrilové
rukavice nepudrované vel. L Rukavice
nitril.Protec bez
pravo-levé, balení 100 ks
pudru lOOks L

BALENÍ
(100 ks)

BALENÍ
(100 ks)

45

45

81,36 Kč

81,36 Kč

17,09 Kč

17,09 Kč

98,45 Kč

98,45 Kč

4 430,05 Kč 18141000-9

18141000-9
Pracovní
rukavice

4 430,05 Kč 18141000-9

18141000-9
Pracovní
rukavice

Nejvyšší kontrolní úřad
Jankovcova 2
i ' ú 04 Praha?
nná rta
ruce

Mast ochranná na ruce
Krém na ruce
hydratační, s glycerínem,
Indulona A/64
dezinfekční, dermatologicky modrá lOOg /5
testováno, modrá Indulona
Original, 100 g [zadavatel
připouští i jiný parametricky
a kvalitativně rovnocenný
výrobek]

KUS

432

25,02 Kč

5,25 Kč

2 557,38 Kč

537,05 Kč

30,27 Kč 13 078,45 Kč

Cena celkem:
3 094,43 Kč

304 899 Kč

UPOZORNĚNÍ
Účastník nesmí v tabulce nic měnit (rozšiřovat či redukovat buňky, sloupce nebo řádky, cokoli mazat, přepisovat, doplňovat).
Účastník pouze doplní značku, typ, popř. specifikaci zboží a své nabídkové ceny do příslušných buněk.

Nabídkovou cenu ze zažlucené buňky J 43 uchazeč doplní do elektronického nabídkového formuláře do políčka "nabídková cena s DPH".

V Liberci dne 9.7.2019

jednatel Jiří Maděra

33741200-8
Krémy na ruce
33741200-8 a tělová mléka

