Dodávka dezinfekčních potřeb pro Krajskou pobočku ÚP ČR v Plzni
Předpokládaná cena
Položka
Dezinfekce na ruce do dávkovačů

Počet kusů /

za celkový počet / balení

balení

V Kč bez DPH

3 litrový kanystr: 53 ks

v kanystru

7 200 Kč

nebo

1ks – 3 l nebo 5 l.

5 litrový kanystr: 31 ks

Dezinfekční mýdlo v kanystru

3 litrový kanystr: 37 ks

1ks – 3 l nebo 5 l.

1 300 Kč

nebo
5 litrový kanystr: 22 ks

Dezinfekční přípravek na ruce

3 litrový kanystr: 50 ks

gelový v kanystru

nebo

1ks – 3 l nebo 5 l.

5 litrový kanystr: 29 ks

Dezinfekční prostředek na podlahy

3 litrový kanystr: 37 ks

v kanystru
1ks – 3 l nebo 5 l.

7133 Kč

977 Kč

nebo
5 litrový kanystr: 21 ks

Rukavice latexové vel. M
1 balení po 100 ks

39 bal.

7 605 Kč

39 bal.

7 605 Kč

4 bal.

780 Kč

Rukavice latexové vel. L
1 balení po 100 ks
Rukavice latexové vel. XL
1 balení po 100 ks

•

Účastník do nabídky vloží produktové listy nabízených produktů.

•

Nabídka se podává pouze prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN.

Podáním nabídky uchazeč souhlasí s níže uvedenými smluvními podmínkami.
•

V ceně bude zahrnuta doprava na adresu Kaplířova 2731/7, Plzeň.

•

Dodavatel se zavazuje dodat zboží nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné objednávky ze
strany objednatele (e-mailem). Dodavatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne doručení objednávky zaslat
objednateli písemnou akceptaci (e-mailem). Akceptace musí obsahovat přesný termín, kdy bude zboží dodáno.

•

Dodavatel se zavazuje, že nabídková cena obsahuje veškeré náklady nutné a spojené s dodávkou zboží,
včetně nákladů na práci, dopravy, zisku apod.

•

Pokud dodavatel zjistí překážky, které by mohly bránit dodání zboží, je o tomto povinen prokazatelně informovat
bez zbytečného odkladu objednatele.

•

Objednatel je oprávněn požadovat po dodavateli a dodavatel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu za
prodlení s termínem dodání zboží ve výši 1000,- Kč za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná
ve lhůtě 15 kalendářních dní od doručení výzvy objednatele k zaplacení

dodavateli. V případě nezaplacení

smluvní pokuty ve lhůtě, je objednatel oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu – faktuře dodavatele.
•

Objednatel má právo odstoupit od objednávky, jestliže dodavatel nedodal zboží v určeném termínu,
dohodnutým způsobem, v jiném množství / poměru nebo v rozporu s obecně platnými normami,

platnými

právními předpisy či technologickými postupy.
•

V případě shodných nabídkových cen více dodavatelů se rozhodne o pořadí losem za účasti min. tří osob ze
zaměstnanců objednatele, losování bude písemně zaprotokolováno.

