
Príloha č. 1 - Cenová ponuka DMC, s.r.o. Nové Zámky

Popis produktu
Množstvo 

(ks)

Jednotková cena 

bez DPH v €

Jednotková cena 

vrátane DPH v €

Cena celkom bez 

DPH v €

Cena celkom 

vrátane DPH v €

1

Cestovný nafukovací vankúš z mikrovlánka, vrátane 1-

farebnej potlače do rozmeru 70×70mm, celková hmotnosť 

do 60g

300 1,074 1,289 322,20 386,64

2 Čistiaci gél na ruky s potlačou, 30 ml 1000 1,133 1,360 1 133,00 1 359,60

3 Darčeková taška, papierová, matné lamino, rôzne farby, 

textilné držadlá, 18x22x8 cm, obojstranná potlač 

1000 1,393 1,672 1 393,00 1 671,60

4 Darčeková taška, papierová, lesklé lamino, rôzne farby, 

textilné držadlá, 18x22x8 cm, obojstranná potlač 

1000 1,369 1,643 1 369,00 1 642,80

5 Darčeková taška z recyklovaného papiera (300x110x360 

mm), držadlo šnúrka, obojstranná potlač 

1000 1,947 2,336 1 947,00 2 336,40

6
Darčeková taška na víno, Lamino/Ecopapier,  rôzne farby, 

textilné držadlá, jednostranná potlač
500 0,732 0,878 366,00 439,20

7

Plátená taška, približná veľkost 390x420 mm, naturálna 

farba, minimálna plošná hmotnosť 200g/m2,  dlhé držadlá 

(na plece), jednofarebná potlač sieťotlačou do veľkosti 

10x10 cm

1000 1,157 1,388 1 157,00 1 388,40

8

Textilná taška, približná veľkost 390x420 mm, naturálna 

farba, minimálna plošná hmotnosť 200g/m2,  zloženie z 

bavlny a polyesteru (v ľubovoľnom pomere), všetky zložky 

zloženia pochádzajú z 100% recyklovaných surovín, dlhé 

držadlá (na plece), jednofarebná potlač do veľkosti 10x10 

cm

1000 1,157 1,388 1 157,00 1 388,40

9

Plátená taška, približná veľkost 390x420 mm, naturálna 

farba, minimálna plošná hmotnosť 200g/m2,  dlhé držadlá 

(na plece), viacfarebná (max. 3 farby) potlač sieťotlačou, 

obojstranná do veľkosti A4

1000 1,416 1,699 1 416,00 1 699,20

10 Dáždnik veľký s drevenou rúčkou, vetruodolný, 8 panelový, 

automatické otváranie, jednofarebná potlač 10 x 10 cm

300 2,773 3,328 831,90 998,28

11
Dáždnik, skladací s automatickým otváraním, jednofarebná 

potlač 7 x 7 cm
300 4,001 4,801 1 200,30 1 440,36

12

Hrnček keramický, dvojfarebný, potlač laserom do 

podkladovej farby hrnčeka do veľkosti 50×50mm, objem 

minimálne 350 ml, rôzne farby hrnčekov

600 3,092 3,710 1 855,20 2 226,24

13
Kovový button (odznak) so špendlíkom, okrúhly, priemer 

44mm, plnofarebná potlač.
10 000 0,137 0,164 1 370,00 1 644,00

14

Vodotesný termohrnček na opakované použitie s korkovým 

držadlom, laserové označenie na viečku, objem minimálne 

300 ml

500 2,773 3,328 1 386,50 1 663,80

15

Lepiace štítky v bloku z nefarbeného recyklovaného papiera 

(125×75 mm), jednofarebná potlač, 100 ks papierikov 2000 1,011 1,213 2 022,00 2 426,40

16
Magnetka, plnofarebná, epoxidové krytie, tvar podľa 

zadania, veľkosť do 5×5 cm
1000 0,295 0,354 295,00 354,00

17
Magnetka, plnofarebná, tvar podľa zadania, veľkosť do 5×5 

cm
1000 0,295 0,354 295,00 354,00

18
Batoh, polyesterový, horné rolovacie uzatváranie s klipsou, 

s oddelením na laptop uhlopriečky aspoň 17", polstrovanou 

chrbtovou časťou, jednofarebnou potlačou do 10×10 cm

300 18,998 22,798 5 699,40 6 839,28

19
Batoh, polyesterový, horné rolovacie uzatváranie s klipsou, 

s oddelením na laptop uhlopriečky aspoň 17", polstrovanou 

chrbtovou časťou, viacfarebná potlače do veľkosti A4

300 20,768 24,922 6 230,40 7 476,48

20

Pršiplášť jednorazový z biologicky odbúrateľného materiálu 

(napríklad PLA), potlač na puzdre, plnofarebná, rozmer 

potlače minimálne 40×40 mm

1000 1,192 1,430 1 192,00 1 430,40
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21

Pláštenka nylonová, vetruodolná a vodeodolná, na zips, s 

kapucou, so zapínateľnými bočnými vreckami, dodávané 

zbalené v zapínateľnom obale, potlač 1-farebná na 

pláštenke, aj na obale. Pláštenka dodaná v rôznych 

veľkostiach a výber z minimálne 10 farieb pláštenky.

300 6,667 8,000 2 000,10 2 400,12

22
Hliníkové púzdro na vizitky, eloxovaný hliník, vnútorný 

rozmer minimálne 90×60mm, vnútorná výška minimálna 

5mm, potlač gravírom vo veľkosti do 50×30 mm

500 1,013 1,216 506,50 607,80

23

Roll-up, jednostranný, v púzdre, hliníková konštrukcia s 

dvomi podnožiami, rozmer tlače 85×200 cm, tlač 

plnofarebná na polypropylénový materiál so šedou zadnou 

stranou zabraňujúcou presvitaniu.

100 35,400 42,480 3 540,00 4 248,00

24 Sklená fľaša, 0,75l s jednofarebnou potlačou, nerezový 

vrchnák na závit s tesnením v obale/bez obalu

500 2,844 3,413 1 422,00 1 706,40

25 Cestovné šitie, s jednofarebnou potlačou na obale 200 0,496 0,595 99,20 119,04

26
USB kľúč, hliníkové telo, laserový gravír, kapacita min. 16 

GB
600 3,741 4,489 2 244,60 2 693,52

27

Zápisník A5: formát A5, lepený v hornej časti s možnosťou 

odtrhávania jednotlivých strán, jednotlivé strany 

jednostranne riadkované, 50 listov, papier prírodný, bez 

TCF bielenia, posledná strana biely kartón, plnofarebná 

potlač na prednej strane

3000 0,767 0,920 2 301,00 2 761,20

28

Zápisník A5: formát A5, so špirálovou väzbou v hornej časti, 

jednotlivé strany obojstranne riadkované, 70 listov, papier 

prírodný, bez TCF bielenia, posledná strana biely kartón, 

plnofarebná potlač na prednej strane

2000 0,885 1,062 1 770,00 2 124,00

29

Zápisník A4: formát A4, so špirálovou väzbou v hornej časti, 

jednotlivé strany jednostranne riadkované, 70 listov, papier 

prírodný, bez TCF bielenia, posledná strana biely kartón, 

plnofarebná potlač na prednej strane

2000 1,121 1,345 2 242,00 2 690,40

30 Kožená peňaženka s priehradkami, vyrazené logo 200 9,804 11,765 1 960,80 2 352,96

31 Lanyard - šnúrka na krk, polyesterová, s bezpečnostnou 

karabinkou, obojstranná plnofarebná sublimačná potlač

3000 0,413 0,496 1 239,00 1 486,80

32
Pero kovové, s modrou náplňou, možnosť výberu aspoň z 

desiatich farieb, gravír, dodávané v obale z recyklovaného 

papiera s jednofarebnou potlačou do 20×20 mm

6000 0,319 0,383 1 914,00 2 296,80

33
Písacia súprava (plniace + guľôčkové pero) v drevenej 

krabičke v logom, gravír na oboch perách
100 7,086 8,503 708,60 850,32

34
Termohrnček cestovný, nerezový, objem min. 150 ml., s 

gravírom 300 2,537 3,044 761,10 913,32

Textil

Tričká a polokošele

35

Prémiové tričko s dlhým rukávom, dámske, rôzne farby a 

veľkosti,  plošná hmotnosť úpletu min. 220 g, 100% bavlna, 

zjemnenie úpletu enzymatickým premytím, okrúhly, 

elastanom vystužený límec, viacfarebná potlač (max. 3 

farby), v prednej a zadnej časti trička, metóda potlače: 

sieťotlač

500 12,296 14,755 6 148,00 7 377,60

36

Prémiové tričko s dlhým rukávom, pánske, rôzne farby a 

veľkosti,  plošná hmotnosť úpletu min. 220 g, 100% bavlna, 

zjemnenie úpletu enzymatickým premytím, okrúhly, 

elastanom vystužený límec, viacfarebná potlač (max. 3 

farby), v prednej a zadnej časti trička, metóda potlače: 

sieťotlač

500 12,296 14,755 6 148,00 7 377,60
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37

Tričko s dlhým rukávom, dámske, rôzne farby, (minimálne 

10 farieb na výber) a veľkosti,  plošná hmotnosť úpletu min. 

160 g, 100% okrúhly, elastanom vystužený límec, 

jednofarebná potlač 7 x7 cm

500 4,520 5,424 2 260,00 2 712,00

38

Tričko s dlhým rukávom, pánske, rôzne farby, (minimálne 

10 farieb na výber) a veľkosti,  plošná hmotnosť úpletu min. 

160 g, 100% okrúhly, elastanom vystužený límec, 

jednofarebná potlač 7 x7 cm

500 4,520 5,424 2 260,00 2 712,00

39

Tričko s krátkym rukávom, dámske, strih typu "fit", rôzne 

farby (minimálne 20 farieb na výber) a veľkosti, plošná 

hmotnosť úpletu min. 140 g, bavlnené, okrúhly vystrih 

vystužený elastanom, jednofarebná potlač 7 x 7 cm

1000 3,800 4,560 3 800,00 4 560,00

40

Tričko s krátkym rukávom, pánske, strih typu "fit", rôzne 

farby (minimálne 20 farieb na výber) a veľkosti, plošná 

hmotnosť úpletu min. 140 g, bavlnené, okrúhly vystrih 

vystužený elastanom, jednofarebná potlač 7 x 7 cm

1000 3,647 4,376 3 647,00 4 376,40

41

Tričko s krátkym rukávom, dámske, strih typu "fit", rôzne 

farby (minimálne 20 farieb na výber) a veľkosti, plošná 

hmotnosť úpletu min. 140 g, bavlnené, okrúhly vystrih 

vystužený elastanom, viacfarebná potlač (max. 3 farby), v 

prednej a zadnej časti trička, metóda potlače: sieťotlač

1000 5,015 6,018 5 015,00 6 018,00

42

Tričko s krátkym rukávom, pánske, strih typu "fit", rôzne 

farby (minimálne 20 farieb na výber) a veľkosti, plošná 

hmotnosť úpletu min. 140 g, bavlnené, okrúhly vystrih 

vystužený elastanom, viacfarebná potlač (max. 3 farby), v 

prednej a zadnej časti trička, metóda potlače: sieťotlač

1000 4,862 5,834 4 862,00 5 834,40

43

Tričko s krátkym rukávom, dámske, rôzne farby (minimálne 

30 farieb na výber) a veľkosti, plošná hmotnosť úpletu min. 

180 g, okrúhly vystrih vystužený elastanom, viacfarebná 

obojstranná potlač (max. 3 farby), do formátu A3, 

jednofarebná potlač na rukáv 5 x 5 cm

3000 2,821 3,385 8 463,00 10 155,60

44

Tričko s krátkym rukávom, pánske, rôzne farby (minimálne 

30 farieb na výber) a veľkosti, plošná hmotnosť úpletu min. 

180 g, okrúhly vystrih vystužený elastanom, viacfarebná 

obojstranná potlač (max. 3 farby), do formátu A3, 

jednofarebná potlač na rukáv 5 x 5 cm

3000 2,821 3,385 8 463,00 10 155,60

45
Polokošeľa dámska, rôzne farby a veľkosti, hladké tkanie, 

materiál: bavlna, gombičky vo farbe úpletu, plošná 

hmotnosť úpletu minimálne 170g/m2, potlač 7 x 7 cm

700 4,768 5,722 3 337,60 4 005,12

46
Polokošeľa pánska, rôzne farby a veľkosti, hladké tkanie, 

materiál: bavlna, gombičky vo farbe úpletu, plošná 

hmotnosť úpletu minimálne 170g/m2, potlač 7 x 7 cm

700 4,768 5,722 3 337,60 4 005,12

Mikiny

47

Mikina  dámska s kapucňou, na zips, rôzne farby a veľkosti, 

šnúrky na sťahovanie kapuce a zips vo farbe kontrastnej k 

farbe mikiny, plošná hmotnosť úpletu min. 300 g / m2, 

zloženie bavlna a polyester (z toho bavlna minimálne 70%), 

jednofarebná potlač 10 x 10 cm

1000 17,181 20,617 17 181,00 20 617,20

48

Mikina  dámska s kapucňou, na zips, rôzne farby a veľkosti, 

šnúrky na sťahovanie kapuce a zips vo farbe kontrastnej k 

farbe mikiny, plošná hmotnosť úpletu min. 300 g / m2, 

zloženie bavlna a polyester (z toho bavlna minimálne 70%), 

jednofarebná obojstranná potlač do formátu A3, 

jednofarebná potlač na rukáv

1000 17,771 21,325 17 771,00 21 325,20
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49

Mikina dámska s kapucňou, predné vrecká skryté v tele 

mikiny, rôzne farby a veľkosti (min. 10 farieb na vyber), 

plošná hmotnosť úpletu min. 280 g / m2, zloženie bavlna a 

polyester (z toho bavlna min 70%) , jednofarebná výšivka 

cez hruď

1000 13,688 16,426 13 688,00 16 425,60

50

Mikina  pánska s kapucňou, na zips, rôzne farby a veľkosti, 

šnúrky na sťahovanie kapuce a zips vo farbe kontrastnej k 

farbe mikiny, plošná hmotnosť úpletu min. 300 g / m2, 

zloženie bavlna a polyester (z toho bavlna minimálne 70%), 

jednofarebná potlač 10 x 10 cm

1000 17,181 20,617 17 181,00 20 617,20

51

Mikina  pánska s kapucňou, na zips, rôzne farby a veľkosti, 

šnúrky na sťahovanie kapuce a zips vo farbe kontrastnej k 

farbe mikiny, plošná hmotnosť úpletu min. 300 g / m2, 

zloženie bavlna a polyester (z toho bavlna minimálne 70%), 

obojstranná potlač max. A3, jednofarebná potlač na rukáv

1000 17,771 21,325 17 771,00 21 325,20

52

Mikina dámska s kapucňou, predné vrecká skryté v tele 

mikiny, rôzne farby a veľkosti (min. 10 farieb na vyber), 

plošná hmotnosť úpletu min. 280 g / m2, zloženie bavlna a 

polyester (z toho bavlna min 70%) , jednofarebná výšivka 

cez hruď

1000 13,688 16,426 13 688,00 16 425,60

53

Mikina unisex s kapucou, šnúrky na sťahovanie kapuce a 

lemovanie zipsu v kontrastnej farbe k farbe úpletu, v 

rôznych veľkostiach a farbách (na výber aspoň 4 farby v 

trojzložení - "triblend"), jednofarebná potlač 10×10 cm

1500 23,305 27,966 34 957,50 41 949,00

Iné textilné výrobky

54

Ponožky s vlastným dizajnom, obsah bavlny minimálne 

90%, označené plnofarebne potlačenou papierovou 

etiketou

800 4,709 5,651 3 767,20 4 520,64

54 Akrylový šál, minimálna veľkosť 140x25 mm, s tkanou 

nášivkou s dvojfarebným motívom do rozmeru 5×5 cm

500 7,718 9,262 3 859,00 4 630,80

54
Šiltovka s výšivkou, 3x3cm, 5 panelová, dodávaná aspoň v 

dvoch veľkostiach, s obsahom elastanu
300 7,552 9,062 2 265,60 2 718,72

54
Šiltovka s potlačou, 5x5cm, 5 panelová, dodávaná aspoň v 

dvoch veľkostiach, s obsahom elastanu
300 7,198 8,638 2 159,40 2 591,28

54
Zimná čiapka, akrylová s brmbolcom, unisex, textilná 

nášivka na lem - dvojfarebná, do rozmeru 5x5 cm
500 2,278 2,734 1 139,00 1 366,80

54
Cestovný uterák z mikrovlákna, minimálny rozmer 30 x 50 

cm, s jednofarebnou potlačou 3x3 cm
300 1,723 2,068 516,90 620,28

54

Ekologická osuška, rozmer 70 ×140 cm, obsah bavlny 

minimálne 50%, vyrobená s prímesou recyklovaných vláken 

(podiel recyklovaných vláken na celkovom zložení 

minimálne 30%), s jednofarebnou výšivkou do rozmeru 3×3 

cm

300 5,310 6,372 1 593,00 1 911,60

54
Ľadvinka, z polyesteru, na zips, s nastaviteľným ramienkom, 

rôzne farby, s potlačou 200 2,346 2,815 469,20 563,04

Pochutiny 

66

Darčeková tabuľková čokoláda, podiel kakaa minimálne 

40%, obal s vlastnou potlačou, hmotnosť minimálne 90g., 

slovenský výrobca

500 3,540 4,248 1 770,00 2 124,00

67 Pralinková kazeta, minimálne 40g, potlač na obale 300 3,611 4,333 1 083,30 1 299,96

68

Cukríky - mäkké, želatínové, s obsahom ovocnej šťavy 

minimálne 25%, hmotnosť balenia minimálne 15g, 

trvanlivosť po dodaní minimálne 10 mesiacov, plnofarebná 

potlač na obale

5000 0,274 0,329 1 370,00 1 644,00

69
Darčeková sada čajov, 50 g v dóze alebo darčekovom obale, 

slovenský výrobca
300 4,390 5,268 1 317,00 1 580,40

70
Fľasa vína bieleho/červeného, objem 0,75 l,  s potlačou 

etikety, slovenský výrobca
1000 2,478 2,974 2 478,00 2 973,60

71
Káva, 250 g v dóze alebo darčekovom obale, zrnková, 

potlač na obale, slovenský výrobca
500 4,720 5,664 2 360,00 2 832,00
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72
Malá čokoláda ku káve, 5 g, mliečna, obal s jednofarebnou 

potlačou, slovenský výrobca 2000 0,225 0,270 450,00 540,00

Spolu 271 923,10 326 307,72
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