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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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Dodavatel Objednatel 

PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 

Se sídlem Šumavská 532/1, Liberec 4 Se sídlem Jankovcova 1518/2, Praha 7 
PSČ 460 02 PSČ 170 04 
Zastoupena Jiřím Maděrou Zastoupena PhDr. Radkem Haubertem 
Funkce jednatelem Funkce vrchním ředitelem správní sekce 
IČ 46713301 IČ 49370227 
DIČ CZ46713301 DIČ není plátce DPH 
Vedená v OR Krajským soudem v Ústí nad 

Labem, spisová značka C 2701 
Kontaktní 

Martin Labaj 
Kontaktní 

Martina Blokešová 
osoba/y Osoba 
Funkce obchodní ředitel Funkce referent oddělení správy majetku 

Tel. 485 111222 Tel. 702 131 318 
E-mail vedeni@velkoobchoddrogerie. E-mail

martina.blokesova@nku.cz 
cz 

Bank. spojení 43-9361560207/0100 Bank. spojení 30027001/0710 
KB Liberec

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 e

tržiště).
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li. 

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,
• místo dodání zboží podle článku Ill. této rámcové dohody.

4. Objednatel připouští, že dodavatel v průběhu trvání této rámcové dohody může z důvodu vyšší

moci nebo z jiných prokazatelně objektivních důvodů spočívajících toliko ve změně výrobního

programu (stažení produktové řady nebo produktu z výroby) nabídnout objednateli k odběru jiné

zboží, než které dodavatel nabízí podle sortimentu zboží v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA", a to za

předpokladu, že má vlastnosti stanovené v této rámcové dohodě, splňuje materiálové,

kvalitativní a technické parametry uvedené jako minimální ve specifikaci v tabulce „NABÍDKOVÁ

CENA" a že jednotkové ceny nabídnutého zboží zůstávají stejné nebo jsou nižší než jednotkové

ceny původního zboží podle sortimentu zboží 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. Pokud objednatel jiné zboží než vysoutěžené ve výběrovém řízení
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neschválí, tato skutečnost zakládá objednateli právo na odstoupení od rámcové dohody podle 

článku VIII. této rámcové dohody. 

S. 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.

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.

Ill. 

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.
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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.

3. Místem dodání jsou skladové prostory v sídle objednatele a školicí středisko na níže uvedených

adresách:

Lokalita Adresa Kontaktní osoba 

Jankovcova 1518/2, 170 04 Praha 7, 
Martina Blokešová 

Praha tel. 702 131 318 
budova TOKOVO 

martina.blokesova@nku.cz 

Školicí středisko Přestavlky u Slap 288, 
Ing. Ema Bendová 

Přestavlky u Slap tel. 233045102, 602696147 
252 08 Slapy nad Vltavou 

ema.bendova@nku.cz 

4. 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. Pokud jsou podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon o ochraně spotřebitele") a zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti

výrobků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obecné

bezpečnosti výrobků") kladeny zvláštní požadavky na používání nebo životnost výrobku, musí to

být obsaženo na etiketě nebo v návodu k výrobku od výrobce. Návod k výrobku od výrobce

předloží dodavatel objednateli na vyžádání.

6. 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 1 250 000 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 42 měsíců od podpisu

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

stanoveného celkového finančního limitu 1 250 000 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,

4 



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.

S. 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

splatnosti v celé sjednané délce začne plynout až dnem doručení faktury obsahující všechny

správné údaje a náležitosti podle této rámcové dohody objednateli.

6. Objednatel je oprávněn v souladu s článkem V. této rámcové dohody uplatnit srážky z celkové

kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH a dodavatel je povinen všechny srážky písemně

uplatněné objednatelem ve faktuře za předmětnou dodávku zboží označit a odečíst z celkové

kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH. Pokud nebudou všechny objednatelem písemně

uplatněné srážky na faktuře odečtené z celkové kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH, je

objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit dodavateli a v tomto případě splatnost faktury

započne běžet až po doručení náležitě vystavené faktury objednateli.

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

kalendářních dní od dne doručení faktury objednateli. Dnem úhrady se rozumí den, kterým je

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.

8. Objednatel neposkytuje zálohy.

9. Změna jednotkových cen uvedených v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA" je možná pouze na základě

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

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

rámcové dohody.

v. 

Sankce 

1. Pro případ vad zboží spočívajících v tom, že zboží není totožné s objednatelem schváleným

vzorkem nebo nesplňuje požadované materiálové, kvalitativní a technické parametry podle

tabulky „NABÍDKOVÁ CENA" (tj. v případech, kdy objednatel vzorek zboží k dispozici nemá a ani si

jej nevyžádá), zboží nesplňuje sjednané množství v předmětné kupní smlouvě nebo zboží nebylo
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v dodací lhůtě dodáno vůbec, smluvní strany sjednávají srážku ve výši 100 Kč za každou vadnou tj. 

i zcela chybějící položku z celkové kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH za každý 

i započatý den prodlení ode dne uplatnění práva z vadného plnění (reklamace), s výjimkou 

položek č. 26 a č. 27 ze sortimentu zboží v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA", pro které je výše srážek 

sjednána v odstavci 2 tohoto článku speciálně vzhledem k jejich naprosto stěžejnímu významu. 

Srážka se uplatní za podmínek výše uvedených za vadnou položku en bloc (vcelku), tzn. nikoli za 

každý vadný kus či jinou měrnou jednotku položky. 

2. V souladu s odstavcem 1 tohoto článku pro případ vad zboží, a to pouze položek č. 26 a č. 27 ze

sortimentu zboží v tabulce „NABÍDKOVÁ CENA" spočívajících v tom, že zboží není totožné

s objednatelem schváleným vzorkem, zboží nesplňuje sjednané množství v předmětné kupní

smlouvě nebo zboží nebylo v dodací lhůtě dodáno vůbec, smluvní strany sjednávají srážku ve výši

1 000 Kč za vadnou, tj. i zcela chybějící položku č. 26 z celkové kupní ceny předmětné dodávky

zboží bez DPH za každý i započatý den prodlení a srážku ve výši 1 000 Kč za vadnou, tj. i zcela

chybějící položku č. 27 z celkové kupní ceny předmětné dodávky zboží bez DPH za každý

i započatý den prodlení ode dne uplatnění práva z vadného plnění (reklamace). Srážka se uplatní

za podmínek výše uvedených za vadnou položku č. 26 en bloc (vcelku), tzn. nikoli za každou

chybějící krabici či jinak vadnou položku č. 26. Srážka se uplatní za podmínek výše uvedených za

vadnou položku č. 27 en bloc (vcelku), tzn. nikoli za každý chybějící kotouč či jinak vadnou

položku č. 27.

3. 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.

VI. 

Záruka za jakost 

l. 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. Záruční doba se vztahuje i na chemikálie, pokud není z důvodů zvláštních požadavků kladených

na používání nebo životnost výrobku právními předpisy (viz článek Ill. odstavec S této rámcové

dohody) na etiketě nebo v návodu k výrobku od výrobce obsažena doba spotřeby. Pokud je na

etiketě obalu chemikálie nebo v návodu k tomuto výrobku obsažena stanovená nebo doporučená

doba spotřeby od data výroby uvedeného na obalu, pak záruční doba takovéto chemikálie se

označuje jako exspirace. U chemikálií se stanovenou nebo doporučenou dobou spotřeby na

etiketě nebo v návodu k výrobku od výrobce, se dodavatel zavazuje dodat chemikálii s exspirací

minimálně 12 měsíců po dodání zboží, pokud nebude dohodnuto jinak.

3. 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

nesplňuje požadované materiálové, kvalitativní a technické parametry podle tabulky

,,NABÍDKOVÁ CENA" a dále pokud zboží nebylo zabaleno odpovídajícím způsobem.
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4. 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) bez materiálových, výrobních, vzhledových a jiných vad,

e) zabalené odpovídajícím způsobem,

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

i) mít u chemikálií viz článek Ill. odstavec S této rámcové dohody exspiraci v souladu

s odstavcem 2 tohoto článku.

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

vady dodavateli na e-mailovou adresu: reklamace@velkoobchoddrogerie.cz.

6. 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.

7. 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.

8. Pro případ vad zboží popsaných v článku V. odstavci 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 nevyžádá. 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 mít vlastnosti

stanovené v této rámcové dohodě a 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 VIII. této rámcové dohody.

9. Záruční vady budou odstraňovány bezplatně.
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10. Nedodá-li dodavatel náhradní zboží za zboží vadné, popř. chybějící zboží ve lhůtě sjednané

v odstavci 7 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.

11. 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 vyřízení

reklamace.

12. Záruční doba se prodlužuje o dobu vyřizování reklamace.

VII. 

Trvání rámcové dohody 

1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou v délce 42 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.

VIII. 

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. odstavci 7 této rámcové dohody.

• Objednatel je 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. odstavci 8 této rámcové dohody a dále

v případě nepředložení vzorku zboží ve lhůtě stanovené v článku VI. odstavci 8 této rámcové

dohody nebo pokud objednatel rozhodne o odmítnutí předloženého vzorku.

• Objednatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě, že podle článku li. odstavce

4 této rámcové dohody neschválil jiné zboží než je vysoutěžené ve výběrovém řízení.

• Objednatel je 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.
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• Dodavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody v případě podstatného porušení

povinnosti ze strany objednatele, kterým je prodlení objednatele s úhradou kupní ceny za

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 a na e-tržišti.

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.

S. 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.

Příloha: tabulka „NABÍDKOVÁ CENA" (tisk z e-tržiště) 

V Praze dne 3 1 -01- 2020 

Nejvyšší kontrolní úřad 
,d_�w.�2 

/t' l 7{f04 Praha 7 
........................................ (2) ............. . 

objednatel 

PhDr. Radek Haubert 
vrchní ředitel správní sekce 

Česká republika - Nejvyšší kontrolní úřad 
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dodavatel 

Jiří Maděra 
jednatel 

PEMA VELKOOBCHOD s.r.o. 



Veřejná zakázka malého 
rozsahu 

"Dodávky hygienických, čisticích a úklidových prostředků a OOPP" 
TABULKA 

NABÍDKOVÁ CENA 

Materiálové, kvalitativní a 

Položky sortimentu technické parametry 

minimální požadavky na sortiment 

Hygienické a čisticí 

prostředky 

1. Tablety do myčky Tablety do myčky, minimálně 3v1, 
obsahující mycí prostředek, leštidlo, 
sůl. Balení o velikosti 50 - 100 ks 

2. Lesk do myčky na nádobí Leštidlo do myčky nádobí, zanechává 
suché nádobí beze skvrn a 
vápenatých usazenin, dodává nádobí 

3. Sůl do myčky nádobí Sůl do myčky, ochrana proti vodnímu 
l,:,moni 

4. Čistič myčky Čistič myčky zabraňující usazování 

mastnoty a vodního kamene 

Nabízené zboží 

(značka/typ, popř. 
Měrná 

jednotka 
specifikace) (MJ) 
<doplňte> 

KUS 
(1 tableta) 

Calgonit Ali in 52ks 
KUS 

Somat do myčky oplachovací (750 ml) 
750ml 

BALENÍ 
Milit myčka sůl 1,5kg (1,5 KG) 

KUS 

Čistič myčky Madel 250ml (250 ml) 

Předp 

Nabídlová cena 
okláda 

né 
množs Jednotková Jednotkov 

1 za 

tví k cena za MJ DPH 21 á cena za předpokládané 
množství k dodání Kč bez DPH % MJ Kč I 

doqání/42 /42 <doplňte> včetně I v , o 

měsíců DPH 
mes1cu 

(počet Kč vč�tně DPH 

MJ) 

10000 

2,64 Kč 0,55 Kč 3,19 Kč 31 944,00 Kč 
100 

74,98 Kč 15,75 Kč 90,73 Kč 9 072,58 Kč 
100 

23,84 Kč 5,01 Kč 28,85 Kč 2 884,64 Kč 
100 

30,05 Kč 6,31 Kč 36,36 Kč 3j636,05 Kč 



5. Přípravek na mytí úklidový Přípravek na mytí univerzální pro KANYSTR 20 

univerzální všechny typy povrchů, (5 I) 

koncentrovaný, balení 5 I {kanystr) Univerza! Lavon 51 46,25 Kč 9,71 Kč 55,96 Kč 1 119,25 Kč 

6. Písek na nádobí Písek na nádobí sypký, 500 g Písek Primona 500g KUS 50 
(500 g) 

10,80 Kč 2,27 Kč 13,07 Kč 653,40 Kč 

7. Písek tekutý na nádobí Písek tekutý na nádobí šetrný k Písek tekutý Primona 600g KUS 100 

ošetřovanému povrchu, 600 g (600 g) 

12,60 Kč 2,65 Kč 15,25 Kč 1 524,60 Kč 

8. Přípravek na mytí podlahy Přípravek na mytí podlahy Krystal na podlahy SL Alfa KANYSTR 20 

odmašťovací, balení 5 I (kanystr) alkohol oranž (5 I) 106,21 Kč 22,30 Kč 128,51 Kč 2 570,28 Kč 

9. Přípravek na leštění Přípravek na leštění nábytku, s Leštěnka Krystal 750ml MR KUS 100 

nábytku s rozprašovačem rozprašovačem, 750 ml (750 ml) 48,86 Kč 10,26 Kč 59,12 Kč 5 912,06 Kč 

10. Leštěnka na nábytek Leštěnka na nábytek s obsahem Leštěnka Pranta cream KUS 30 

včelího vosku, 250 ml 250ml včel.vosk (250 ml) 77,06 Kč 16,18 Kč 93,24 Kč 2 797,28 Kč 

11. Přípravek na mytí oken s Přípravek na mytí oken, s Okna Clin 500ml Lemon MR KUS 50 

rozprašovací pumpičkou rozprašovací pumpičkou, 500 ml (500 ml) 

25,84 Kč 5,43 Kč 31,27 Kč 1 563,32 Kč 

12. Přípravek na mytí Přípravek na mytí dřevěných rámů Okna Clin okna a rámy 750ml KUS 20 

dřevěných rámů EURO EURO oken pro ředění s vodou, 750 (750 ml) 

oken ml 27,48 Kč 5,77 Kč 33,25 Kč 665,02 Kč 

13. Přípravek na odstraňování Přípravek na odstraňování vodního KUS 100 

vodního kamene kamene určený na WC, koupelny, na Larrin rez a vodní kámen
(500 ml) 

rez a vodní kámen, s rozprašovačem, *MR* 500ml 45,30 Kč 9,51 Kč 54,81 Kč 5 481,30 Kč 

14. Přípravek na koupelny a Přípravek na koupelny a WC s KUS 100 

WC rozprašovačem, 500 ml (500 ml) 

Koupelny Savo MR 500ml 31,08 Kč 6,53 Kč 37,61 Kč 3 760,68 Kč 

15. Přípravek proti plísni Přípravek proti plísni s Savo plíseň MR 500ml KUS 100 

rozprašovačem, 500 ml (500 ml) 

41,75 Kč 8,77 Kč 50,52 Kč 5 051,75 Kč 



16. Čistič odpadů tekutý Čistič odpadů tekutý, na bázi Louh Tiret 500ml čistič KUS 20 
hydroxidu sodného, 500 ml odpadu (500 ml) 

1645,17 Kč 26,66 Kč 5,60 Kč 32,26 Kč 
17. Dezinfekční přípravek proti Dezinfekční přípravek proti Biolit UNI 400ml KUS 40 

hmyzu lezoucímu i létajícímu hmyzu, 400 ml (400 ml) 

62,28 Kč 13,08 Kč 75,36 Kč 3 014,35 Kč 
18. Čistič na koberce Čistič na koberce pro strojní čištění LITR 20 

koberců, nepěnivý, koncentrovaný, 1 Cleamen 131 11 na koberce 
I strojní+ruční 73,56 Kč 15,45 Kč 89,01 Kč 1 780,15 Kč 

19. Čistič na nerez plochy a Čistič na nerez plochy a nerez KUS 20 
nerez spotřebiče spotřebiče, 250 ml (250 ml) 

Nerez Fix 250ml 60,19 Kč 12,64 Kč 72,83 Kč 1 456,60 Kč 
20. Prací prášek Běžný prací prostředek obsahující prací prášek Torssn 11kg BALENI 28 

optické zjasňovače a bělidla, (8 kg) 

odbouratelný, hypoalergenní, balení 
8 kg, pro automatické pračky 252,53 Kč 53,03 Kč 305,56 Kč 8 555,72 Kč 

21. Tekutý odstraňovač skvrn Tekutý odstraňovač skvrn na barevné Vanish Oxi Action tekutý 1L LITR 30 
na barevné prádlo prádlo odstraňující skvrny z textilií na skvrny 

včetně úporných skvrn (krev, inkoust, 53,81 Kč 11,30 Kč 65,11 Kč 1 953,30 Kč 
22. Tekutý odstraňovač skvrn Tekutý odstraňovač skvrn na bílé Vanish Oxi Action tekutý ll LITR 20 

na bílé prádlo prádlo odstraňující skvrny z textilií bílý 
včetně úporných skvrn (krev, inkoust, 53,39 Kč 11,21 Kč 64,60 Kč 1 292,04 Kč 

23. Sůl posypová Sůl posypová 25 kg Sůl průmyslové tablety 25kg PYTEL 10 
(25 kg) 128,42 Kč 26,97 Kč 155,39 Kč 1 553,88 Kč 

24. Ubrousky bílé Ubrousky bílé, papírové, dvouvrstvé, Ubrousky bílé Harmany Coll BALENI 200 
rozměr 33x33 cm, 100% celulóza, 33x33cm 100ks (100 ks) 

balení po 100 ks, vhodné zabalit do 13,68 Kč 2,87 Kč 16,55 Kč 3 310,56 Kč 
25. Hygienické sáčky do Hygienické sáčky pro použití do BALENI 1000 

zásobníku zásobníku, např. HS 2, rozměr: 14,5 Sáčky na vložky uzké (25 sáčků) 

cm x 23 cm, balení po 25 sáčcích krab.13x9cm 30ks 7,08 Kč 1,49 Kč 8,57 Kč 8 566,80 Kč 



26. Papírové ručníky Papírové ručníky skládané KRABICE 1800 

dvouvrstvé do zásobníku, dvouvrstvé do zásobníku, 100% (3 000 ks 

bílé, Z-Z celulóza, Harmany Professional 
útržků) 

Premium 110121, nerecyklované, 
barva: bílá, bez parfemace, bez 
zápachu, rozměr útržku š: 240 mm x 
d: 230 mm, balení krabice po 3 000 Papírové ručníky ZZ 2vr 1193 

ke: i',tr'íld,, h:>líř1=>k nn 1 c;n i',tr'írírh celuloz 150 304,75 Kč 64,00 Kč 368,75 Kč 663 745,50 Kč 

27. Toaletní papír dvouvrstvý, Toaletní papír dvouvrstvý, bílý, pro Toaletní papír Gigant KOTOUČ 6500 

bílý, do zásobníku použití do zásobníku, typ Jumbo, 2vrs.240 Harm/7362 

Harmany Professional Premium 

621123, průměr kotouče 240 mm, 
průměr dutinky 58 mm, délka návinu 

195 m, š: 90 mm, 100 % celulóza, 
nerecyklovaný, bez parfemace, bez 
7�n;:irh11 vhnrlni> h;:il1=>nÍ nn Fi l,11cor-h 24,84 Kč 5,22 Kč 30,06 Kč 195 366,60 Kč 

28. Papírové ručníky Papírové ručníky dvouvrstvé se Papírové ručníky role 2vr PK ROLE 1200 

dvouvrstvé do zásobníku, středovým odvíjením do zásobníku, Midi 9897 (1 ks) 

bílé, se středovým 100% celulóza, Harmany Professional 

odvíjením, MIDI Premium 631121, průměr kotouče 
130 mm, délka návinu 55 m, 
· - - · -;;;.,- ·!dnv;:imí h07 n::,rfpm;:ir-o ho7 22,32 Kč 4,69 Kč 27,01 Kč 32 408,64 Kč 

29. Papírové ručníky Papírové ručníky dvouvrstvé se Papírové ručníky role 2vr PK ROLE 1200 
dvouvrstvé do zásobníku, středovým odvíjením do zásobníku, Maxi 9502 (1 ks) 
bílé, se středovým 100% celulóza, Harmany Professional 

odvíjením, MAXI Premium 631122, průměr kotouče 
190 mm, délka návinu 125 m, 

nerecyklovaný, bez parfemace, bez 
7�n::ir:h11 f7::,rbu=o+ol nřinn,o�+r i iinv 45,77 Kč 9,61 Kč 55,38 Kč 66 458,04 Kč 

30. Sprchový gel Sprchový gel krémový, různé vůně, SG Elegance 300ml Wellness KUS 160 
250 ml (250 ml) 

13,08 Kč 2,75 Kč 15,83 Kč 2 532,29 Kč 
-



31. Tekuté mýdlo do zásobníku Tekuté mýdlo s glycerínem pro KANYSTR 300 
použití do zásobníku MITIA FAMILY (5 I) 

jarní květ, balení Sl (kanystr) 
[zadavatel připouští i jiný rovnocenný 
výrobek se srovnatelnou hustotou a Tekuté mýdlo Sl Mitia Jarní 
barevným odstínem /další přípustný Květy ružová 84,00 Kč 17,64 Kč 101,64 Kč 30 492,00 Kč 

32. Toaletní papír dvouvrstvý, Toaletní papír dvouvrstvý, bílý, Toaletní papír Harmany ROLIČKA 4000 
bílý Harmany Premium 120122, 100 % Profesional 19m 

celulóza, nerecyklovaný, bez 
parfemace, bez zápachu, š: 95 mm, 
tolerance šířky+/- S mm, návin 
minimálně 18 m, útržků minimálně 
1 c;h vhnrlnP h"IIPnÍ no Rn roliřk�rh 3,78 Kč 0,79 Kč 4,57 Kč 18 295,20 Kč 

33. Výměnná náplň pro Výměnná náplň pro osvěžovač KUS 200 
osvěžovačvzduchu vzduchu k použití na toaletách 243 

ml/151 g, 3000 dávek do Osvěžovačdávkovač 
automatického ovladače Merida TimeMist Linen.NN 250 124,02 Kč 26,04 Kč 150,06 Kč 30 012,84 Kč 

34. Osvěžovač sprav WC osvěžovač vzduchu 300 ml, různé Osvěžovač spray Wind 300ml KUS 100 
druhy vůní Citrus (300 ml) 15,84 Kč 3,33 Kč 19,17 Kč 1 916,64 Kč 

35. Přípravek na mytí nádobí Přípravek na mytí nádobí vysoce KUS 400 
koncentrovaný, s vysokou (900 ml) 

odmašťovací schopností, Jar nebo 
Pur, složení: 5-15% aniontové 
povrchově aktivní látky, méně než 
5% neiontové povrchově aktivní Nádobí Jar 900ml Citron 32,65 Kč 6,86 Kč 39,51 Kč 15 802,60 Kč 

Úklidové prostředky 

36. Houbová utěrka Houbová utěrka barevná, savá, KUS 300 
antibakteriální, neplstící se, rozměr Utěrka houbová Sks 
cca 16 cm x 18 cm 15x18cm 3,24 Kč 0,68 Kč 3,92 Kč 1 176,12 Kč 

37. Houbička na nádobí Houbička na nádobí, na jedné straně Houbička nádobí s drážkou KUS 900 
I 

s abrazivní plochou, barevná, rozměr po lks 10x7cm 
cca 10 x 7 x 4 cm, vhodné balení po S 1,70 Kč 0,36 Kč 2,06 Kč 1 851,30 Kč 



38. Smetáček s lopatkou ruční Smetáček s lopatkou ruční z plastu SOUPRAVA 60 

bez gumové hrany bez gumové hrany Souprava smetáček+lopatka 

5207/616 50,40 Kč 10,58 Kč 60,98 Kč 3 659,04 Kč 

39. Smeták s holí Smeták s holí š: 27 - 30 cm, délka Smeták PE závit hrubý+ KUS 40 

hole 130 cm +/- 5 % kovová hůl Viktoria 31,80 Kč 6,68 Kč 38,48 Kč 1 539,12 Kč 

40. Kartáč podlahový s holí Kartáč podlahový s holí dřevěný, Rýžák na hul DR + hul 130cm KUS 20 

délka hole 130 cm +/- 5 % 22x7cm 47,88 Kč 10,05 Kč 57,93 Kč 1 158,70 Kč 

41. WC souprava WC souprava (štětka na WC s WC souprava obyč Streč bílá SOUPRAVA 150 

odkapávací/odkládací miskou), PVC, 13x13x39cm 

barva bílá 14,40 Kč 3,02 Kč 17,42 Kč 2 613,60 Kč 

42. Stěrka na okno Stěrka na okno plastová s gumovou Stěrka na okna 35cm č.4425 KUS 20 

hranou, délka hrany 30-40 cm 

35,46 Kč 7,45 Kč 42,91 Kč 858,13 Kč 

43. Drátěnka na nádobí nerez Drátěnka na nádobí - hnízda nerez Drátěnka nerez 15g KUS 40 
2,76 Kč 0,58 Kč 3,34 Kč 133,58 Kč 

44. Hadr na podlahu Hadr na podlahu filc, barvy bílá, Hadr na podlahu PETR KUS 200 

modrá, oranžová, zelená, rozměr: cca 60x70cm oranžový 10,68 Kč 2,24 Kč 12,92 Kč 2 584,56 Kč 

45. Hadr prachovka Hadr prachovka typ"švédská Utěrka Švédská MMS 210g KUS 160 

utěrka", rozměr: cca 35 x 50 cm 40x40cm 11,16 Kč 2,34 Kč 13,50 Kč 2 160,58 Kč 

46. Sáček do koše 60 I Sáček do koše 60 I, materiál HDPE, Sáčky do koše 601 63x74 ROLE 50 

síla materiálu: 20 mic, role po 25 ks /20mi 25ks černé (25 ks) 24,60 Kč 5,17 Kč 29,77 Kč 1 488,30 Kč 

47. Sáček do koše 30 I Sáček do koše 30 I, síla materiálu 10 Sáčky do koše 301 50x60 ROLE 50 

mic., role 50 ks /lOmi 50ks černé (50 ks) 19,20 Kč 4,03 Kč 23,23 Kč 1 161,60 Kč 

48. Pytel na odpad 120 I silný Pytel na odpad 120 I silný, materiál ROLE 50 

LDPE folie, síla: 50 - 60 mic, barva: Pytle 120L/60mi 70x110cm (20 ks) 

černá/modrá, role 20 ks role-20ks černá 52,19 Kč 10,96 Kč 63,15 Kč 3 157,50 Kč 

49. Vědro na vodu s hubičkou - Vědro na vodu plastové s hubičkou - KUS 30 

výlevkou, 10 I výlevkou, 10 I Vědro PVC 101 měrka Jolly (objem 10 I) 33,48 Kč 7,03 Kč 40,51 Kč 1 215,32 Kč 

Osobní ochranné 

1 oracovní orostředkv 



50. Rukavice gumové silné M Rukavice gumové silné M, ošetřená PÁR 50 
vnitřní část pro navlékání, dezén v Gumové rukavice DOVOZ č.7-

1435,60 Kč prstové a dlaňové části 7,5/M /12 7,20 Kč 1,51 Kč 8,71 Kč 
51. Rukavice gumové silné L Rukavice gumové silné L, ošetřená PAR 50 

vnitřní část pro navlékání, dezén v Gumové rukavice DOVOZ č.8-
prstové a dlaňové části 8,5/L /12 7,20 Kč 1,51 Kč 8,71 Kč 435,60 Kč 

52. Rukavice gumové silné XL Rukavice gumové silné XL, ošetřená PÁR 50 
vnitřní část pro navlékání, dezén v Gumové rukavice DOVOZ 
prstové a dlaňové části č.10-XL /12 7,20 Kč 1,51 Kč 8,71 Kč 435,60 Kč 

53. Jednorázové rukavice M Jednorázové rukavice M, Rukavice latex jednorázové BALENI 10 
polyethylenové, latexové, l00ks M pudro (100 ks) I 

pudrované, nesterilní, ti. min. 30 mic. 77,76 Kč 16,33 Kč 94,09 Kč 940,90 Kč 
54. Jednorázové rukavice L Jednorázové rukavice L, Rukavice latex jednorázové BALENI 20 

polyethylenové, latexové, lO0ks L pudro (100 ks) 

pudrované, nesterilní, ti. min. 30 mic. 77,76 Kč 16,33 Kč 94,09 Kč 1 881,79 Kč 
55. Jednorázové rukavice XL Jednorázové rukavice XL, Rukavice latex jednorázové BALENI 10 

polyethylenové, latexové, 100k XL pudro (100 ks) 

pudrované, nesterilní, ti. min. 30 mic. 77,76 Kč 16,33 Kč 94,09 Kč 940,90 Kč 
56. Rukavice pracovní L Rukavice pracovní L, materiál Rukavice komfort Tern/ Zoro PÁR 40 

kombinace textil/kůže kombinace textil/kůže č.10 /12 21,60 Kč 4,54 Kč 26,14 Kč 1 045,44 Kč 
57. Rukavice pracovní XL Rukavice pracovní XL, materiál Rukavice komfort Tern/ Zoro PÁR 40 

kombinace textil/kůže kombinace textil/kůže č.10 /12 21,60 Kč 4,54 Kč 26,14 Kč 1 045,44 Kč 
58. Mast ochranná na ruce Mast ochranná na ruce hydratační, s KUS 50 

glycerínem, dezinfekční, (100 g) 

dermatologicky testováno, modrá Krém na ruce Indulona A/64 
Indulona Original, 100 g [zadavatel modrá 100g /5 24,89 Kč 5,23 Kč 30,12 Kč 1 505,85 Kč 

59. Pasta mycí na ruce Pasta mycí na ruce šetrná k pokožce, Solvina 450g lndustrial KUS 10 
odstraňující mastnou a zažranou (375 g) 

špínu, obsahující látky příznivě 
působící na pokožku, dermatologicky 
testováno, Solvina, 375 g [zadavatel 15,30 Kč 3,21 Kč 18,51 Kč 185,13 Kč 



ICena celkem:

I 
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.

I I 

Nabídkovou cenu ze zažluceného políčka J 72 účastník doplní do elektronického nabídkového formuláře do políčka "nabídková cena s DPH". 

V Liberci dne 17.12.2019
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Podpis a jméno osoby/osob oprávněné/ých jednat za účastníka

1 201 404,81 Kč
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