Rámcová dohoda č. Z20199360_Z
I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Číslo účtu:
Telefón:

1.2

Slovenská inovačná a energetická agentúra
Bajkalská 27, 82799 Bratislava, Slovenská republika
00002801
2020877749
SK2020877749
SK6581800000007000062596
0915 839 848

Dodávateľ:
Obchodné meno:

Tibor Varga TSV PAPIER

Sídlo:

Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika

IČO:

32627211

DIČ:

1020577811

IČ DPH:

SK1020577811

Číslo účtu:

SK59 7500 0000 0040 0191 2755

Telefón:

0917443163

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:
Názov:

Nákup a dodanie kancelárskych potrieb

Kľúčové slová:

kancelárske potreby

CPV:

30192000-1 - Kancelárske potreby; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

Druh/y:

Tovar; Služba

Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1:

Dodanie nových, nepoužitých kancelárskych potrieb.

Funkcia
Technické vlastnosti

Jednotka

1. Archívny úložný box na šanóny vyrobený z hnedej
vlnitej lepenky s potlačou, určený na uloženie min. 5 ks
šanónov s hrúbkou bočnej strany cca 7,5 - 8 cm alebo
min. 5 ks archívnych boxov vyrobených z hladkej
lepenky s hrúbkou bočnej strany cca 75 mm, približný
rozmer: 40 x 33 x 29,5 cm

ks

323

2. Blok samolepiaci, linajkový, farebný, min. 75 lístkov,
približný rozmer 102 x 152 mm

ks

302

3. Blok A4 linajkový, min. 80 listov, so špirálou po dlhšej
strane, perfor., dierkovaný

ks

246

4. Blok A4 linajkový, 80 list., šitý

ks

124

5. Blok A5 linajkový 80 l., so špir. po dlh. str., perfor.,
dierk.

ks

275

6. Blok A5 linajkový, 80 listov, šitý

ks

95

7. Blok - záznamová kniha linajková, v tvrdých
laminovaných doskách; vnútro z bezdrevného bieleho
papiera gramáže min. 70g/m2; formát A4; min. 100
listov; šitá, rôzne farby / motívy

ks

59
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Minimum

Maximum

Presne

8. Blok - záznamová kniha linajková, v tvrdých
laminovaných doskách; vnútro z bezdrevného bieleho
papiera gramáže min. 70g/m2; formát A5; min. 100
listov; šitá, rôzne farby / motívy

ks

92

9. Blok kocka z farebného papiera, v stojane, min. 700
listov, v nelepenej forme, mix farieb, rozmery min. 9 x 9
x 9 cm

ks

176

10. Bločky samolepiace, min. 4-farebné v kocke;
približný rozmer 75 x 75 mm; min. 4 farby, min. 400
lístkov / 1 kocka (1 kocka = 1 ks)

ks

849

11. Blok na flipchart, čistý, biely, biely, blok s 20 hárkami
papiera, gramáž papiera: min. 70 g / m2 (blok s 20
hárkami = 1 ks)

ks

37

12. Čistiace utierky na monitory,obrazovky vlhké, min.
100 ks v dóze (dóza = 1 ks)

ks

124

13. Čistiaci roztok na biele tabule, min. 250 ml

ks

15

14. Dierovač, celokovový, s uzamykaním rukoväte, s
pravítkom pre nastavenie veľkosti papiera a odpadovou
časťou na odrezky; na min. 30 l. formátu A4 (1 hárok
papiera formátu A4 s gramážou 80g/m2)

ks

80

15. Dierovač - veľkokapacitný, robustný, so systémom
redukcie sily na dierovanie (ľahké dierovanie listov) a
jednoducho uchopiteľným ramenom alebo pákou; so
zásobníkom na odrezky (jednoduché vyprázdňovanie),
na formáty papiera od A6 na výšku alebo A3 na šírku,
materiál: plast odolný voči mechanickému
poškodeniu/kov; na min. 150 listov formátu A4 (1 hárok
papiera formátu A4 s gramážou 80g/m2)

ks

10

16. Dosky spisové so šnúrkami, formát A4

ks

3252

17. Dovolenka - blok s min. 100 listami, formát A6,
bezdrevný, ofsetový

ks

140

18. Drôtený stojan na perá, preferovaná farba: čierna

ks

87

19. Drôtený stojan na spony, preferovaná farba: čierna,
rozmery: min. 80x30 mm

ks

75

20. Drôtený stojan na poznámkovú kocku, preferovaná
farba: čierna, rozmery: min. 105 x 105 x 80 10mm

ks

53

21. Drôtený stojan s 3 list.zás., t. j. s 3 odkladačmi na
dokumenty do formátu A4+, preferovaná farba: čierna

ks

72

22. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 105 x 72 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
8 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

25

23. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 210 x 297 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
1 etiketa preferovaného rozmeru)

bal

64

24. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 38 x 21,2 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
65 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

5

25. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 48,5 x 25,4 mm (t. j. na 1 hárku A4
je 44 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

24

26. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 52,5 x 21,2 mm (t. j. na 1 hárku A4
je 52 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

6
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27. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 66 x 40 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
21 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

24

28. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 70 x 16,9 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
51 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

1

29. Etikety (100 hárkov A4 / 1 bal.), biele, univerzálne
(štandardizované), vhodné do laserových a
atramentových tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov,
preferovaný rozmer: 70 x 37 mm (t. j. na 1 hárku A4 je
24 etikiet preferovaného rozmeru)

bal

60

30. Gélový roller / 4 ks sada, jednorazový, gélová náplň
s nízkou viskozitou zabraňujúca machuliam, náplň čierna, modrá, zelená, červená; hrúbka hrotu je max. 0,5
mm

bal

251

31. Glycerínové (gelové) namáčatko

ks

32

32. Guma jednožmolková, biela

ks

195

33. HB ceruzka s gumou

ks

936

34. Kalkulačka stolová, s veľkým 14-miestnym
displejom, duálne napájanie (batéria + solárne); min.
funkcie: výpočet percent a marže, opravné tlačítko,
tlačítko dvojitej a trojitej nuly, tlačítko +/-, prepínač
zaokrúhľovania a desatinný volič

ks

60

35. Kancelárske nožnice s plastovou rukoväťou, min. 21
cm

ks

104

36. Kancelárske odkladače formátu A4 - stolová zásuvka
s možnosťou stupňovitého radenia, materiál: pevný a
odolný plast, farba - čierna

ks

74

37. Kancelárske odkladače formátu A4 - stolová zásuvka
s možnosťou stupňovitého radenia, materiál: pevný a
odolný plast, farba - modrá

ks

51

38. Kancelárske odkladače formátu A4 - stolová zásuvka
s možnosťou stupňovitého radenia, materiál: pevný a
odolný plast, farba - šedá

ks

53

39. Kancelársky papier biely, A4, 80g/m2, 500 ks v 1
bal., belosť - min. 146 (+/- 3), opacita - min. 92 % (+/- 2)

bal

7523

40. Kancelársky papier biely, A3, 80g/m2, 500 ks v 1
bal., belosť - min. 146 (+/- 3), opacita - min. 92 % (+/- 2)

bal

272

41. Kartónové rozraďovače (min. 100 ks / bal.), mix
farieb, približné rozmery / gramáž: 105*240/190g

bal

158

42. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 19 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

174

43. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 32 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

157

44. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 41 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

125

45. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 25 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

168

46. Kniha podpisová - na min. 15 listov, s prehľadným
oddelením jednotlivých dokumentov, rozťahovateľný
chrbát pre zvýšenie kapacity jednotlivých oddielov, s
okienkom na prednej strane, materiál: napr. imitácia
kože

ks

10

47. Korekčný roller biely, bez rozpúšťadiel, okamžitá
možnosť písania bez rozmazania, min. 4,2 mm / 14 m

ks

474

48. Kôš odpadkový plastový, objem min. 13l,
preferovaná farba: čierna

ks

45
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49. Laminovacia fólia, číra, A4, min. 100 mic. (100 ks /
bal.)

bal

13

50. Lepiaca páska - transparentná, šírka min. 19 mm x
dĺžka min. 33 m

ks

192

51. Lepiaca páska - transparentná, šírka min. 25 mm x
dĺžka min. 33 m

ks

174

52. Lepiaca páska - hnedá, univerzálna, šírka min. 48
mm x dĺžka min. 66 m

ks

38

53. Lepiaca páska - transparentná, šírka min. 48 mm x
dĺžka min. 66 m

ks

98

54. Lepiaca baliaca páska - extra silná (s vyššou
lepivosťou), transparentná, šírka min. 50 mm x dĺžka
min. 60 m

ks

78

55. Lepiaca tyčinka - vysunovateľná z plastovej tuby,
jednoduchá a čistá aplikácia, hmotnosť min. 21 g

ks

90

56. Lepiaca tyčinka - vysunovateľná z plastovej tuby,
jednoduchá a čistá aplikácia, hmotnosť min. 36 g

ks

178

57. Magnet guľatý, rôzne farby, min. 6 kusov v 1 balení,
priemer magnetu min. 2 cm

bal

17

58. Magnetická stierka biela

ks

5

59. Magnetický držiak popisovačov

ks

3

60. Mechanická ceruzka s gumenou ergonomickou
rukoväťou a striebornými doplnkami, kovový klip, hrúbka
tuhy: max. 0,5 mm

ks

78

61. Mechanická ceruzka s gumenou ergonomickou
rukoväťou a striebornými doplnkami, kovový klip, hrúbka
tuhy: max. 0,7 mm

ks

26

62. Náplň do gélového pera UMR-85, hrot: max. 0,7 mm

ks

67

63. Náplň do guľôčkového pera 4441, priemer guľôčky
max. 0,8 mm; dĺžka náplne 98 mm (dĺžka musí
zodpovedať nakupovaným gulôčkovým perám);
plastová, farba náplne - modrá

ks

43

64. Náplne do zošívačky 24/6 (min. 1000 ks / bal.), zo
silného galvanizovaného drôtu s ostrými koncami
(náplne sú určené do zošívačiek, ktorými objednávateľ
už v súčasnosti disponuje a zároveň do zošívačiek
uvedených v položke č. 242)

bal

1124

65. Náplne do zošívačky, na veľkokapacitné zošívanie,
66/8 mm (min. 1000 ks / bal.), zo silného
galvanizovaného drôtu s ostrými koncami (náplne sú
určené do zošívačiek, ktorými objednávateľ už v
súčasnosti disponuje a zároveň do zošívačiek
uvedených v položke č. 243)

bal

45

66. Nástenka korková, dodávaná aj so sadou
montážnych úchytov, preferovaný rozmer: 90 x 120 cm

ks

21

67. Nástenka korková, dodávaná aj so sadou
montážnych úchytov, preferovaný rozmer: 60 x 90 cm

ks

20

68. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 6 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 25 listov, preferovaná farba: biela

bal

100

69. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 6 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 25 listov, preferovaná farba: červená

bal

16

70. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 6 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 25 listov, preferovaná farba: čierna

bal

38

71. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 6 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 25 listov, preferovaná farba: modrá

bal

91
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72. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 9 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 50 listov, preferovaná farba: biela

bal

25

73. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 9 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 50 listov, preferovaná farba: červená

bal

10

74. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 9 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 50 listov, preferovaná farba: čierna

bal

34

75. Násuvné lišty na zväzovanie (min. 10 ks / bal),
štandardnej šírky 9 mm - plastové, na formát papiera A4,
kapacita: cca 50 listov, preferovaná farba: modrá

bal

19

76. Nožík orezávací veľký, dĺžka min. 15 cm / šírka
čepele min. 18 mm

ks

28

77. Obal EURO A4 z polypropylénu, číry, hladký, lesklý,
otvor zhora (typ otvárania "U"), 50 mic. (100 ks / bal)

bal

1191

78. Obal EURO A4 matný, s chlopňou po dlhšej strane,
hrúbka min. 100 mic.

ks

208

79. Obal EURO A4, z polypropylénu na katalóg alebo iný
objemný zviazaný dokument s chlopňou, chrániacou
vložené dokumenty z hornej časti, hrúbka min. 170 mic.
(min. 12 ks / bal.)

bal

304

80. Obal EURO A4+, približný rozmer: 239 x 311 mm,
otvor zhora (typ otvárania "U"), číry, hrúbka min. 120
mic. (min. 25 ks / bal.)

bal

537

81. Obal EURO na katalógy bez chlopne, s rozšírenou
kapacitou na cca 200 listov, vhodná na katalógy,
cenníky a objemnejšie dokumenty, A4, hrúbka min. 170
mic. (min. 10 ks / bal.)

bal

235

82. Obal EURO maxi, A4, približný rozmer: 220 x 300
mm, z polypropylénu, hladký, transparentný, antistatický,
otvor zhora (typ otvárania "U"), hrúbka min. 100 mic.

ks

280

83. Obal závesný s bočnicami + návestie s plastovými
indexami - na zakladanie voľných listov do formátu A4,
vyrobený z recyklovaného kartónu

ks

406

84. Obaly PVC min. 150 my na CD / DVD - číry plastový
obal na bezpečné uloženie CD / DVD médií

ks

114

85. Obálky na CD samolepiace s okienkom (min. 100 ks
/ bal.)

bal

8

86. Obálky s doručenkou "Doporučene", formát obálky
B6, hmotnosť: min. 80g/m2 (min. 1000 ks / bal.)

bal

8

87. Obálky s doručenkou "Doporučene", formát obálky
C4, hmotnosť: min. 100g/m2, samolepiace, s
odtrhávacou páskou (min. 250 ks / bal.)

bal

35

88. Obálky s doručenkou "Doporučene", formát obálky
C5, hmotnosť: min. 80g/m2 (min. 1000 ks / bal.)

bal

11

89. Obálky s odtrhávacou páskou, formát obálky C5,
hmotnosť: min. 80g/m2 (min. 1000 ks / bal.)

bal

12

90. Obálky s odtrhávacou páskou, formát obálky B4,
hmotnosť: min. 90g/m2 (min. 250 ks / bal.)

bal

217

91. Obálky s odtrhávacou páskou, formát obálky C4,
hmotnosť: min. 90g (min. 500 ks / bal.)

bal

91

92. Obálky s odtrhávacou páskou s rozšíreným dnom
(cca 40 mm), formát obálky B4, hmotnosť: min. 130
g/m2 (min. 10 ks / bal.)

bal

358

93. Obálky samolepiace, formát obálky C6, hmotnosť:
min. 80g/m2 (min. 1000 ks / bal.)

bal

3

94. Obálky samolepiace,, formát obálky "DL", hmotnosť:
min. 80g/m2 (min. 1000 ks / bal.)

bal

2
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95. Obálky predné na viazanie dokumentov - predná
priehľadná fólia, formát A4, hrúbka: min. 200 mic. (min.
25 ks / bal.)

bal

130

96. Obálky zadné na viazanie dokumentov - spevňujúca
zadná strana, formát A4, hrúbka: min. 250 g kartón
alebo imitácia kože, preferovaná farba: biela (min. 25 ks
/ bal.)

bal

30

97. Obálky zadné na viazanie dokumentov - spevňujúca
zadná strana, formát A4, hrúbka: min. 250 g kartón
alebo imitácia kože, preferovaná farba: červená (min. 25
ks / bal.)

bal

33

98. Obálky zadné na viazanie dokumentov - spevňujúca
zadná strana, formát A4, hrúbka: min. 250 g kartón
alebo imitácia kože, preferovaná farba: čierna (min. 25
ks / bal.)

bal

114

99. Obálky zadné na viazanie dokumentov - spevňujúca
zadná strana, formát A4, hrúbka: min. 250 g kartón
alebo imitácia kože, preferovaná farba: modrá /
tmavomodrá (min. 25 ks / bal.)

bal

85

100. Odkladacia mapa - obal s 3 chlopňami, vyrobené z
eko kartónu, formát A4, mix farieb, hmotnosť: cca 200 220 g/m2

ks

145

101. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: červená

ks

37

102. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: čierna

ks

84

103. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: fialová

ks

21

104. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: modrá

ks

89

105. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: oranžová

ks

74

106. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: zelená

ks

95

107. Odkladacia mapa - obal z prešpánového kartónu s
gumou, formát A4, hmotnosť: min. 390g/m2, bez
chlopní, preferovaná farba: žltá

ks

532

108. Odsponkovač - mix farieb

ks

182

109. Otvárač na listy, dĺžka cca 21 cm

ks

38

110. Papier baliaci - recyklovaný baliaci papier v
hárkoch, približné rozmery: 90 x 135 cm, hmotnosť: min.
90g/m2

ks

58

111. Papierová trhacia podložka na stôl s plastovou
záložkou; jednotlivé listy majú jemnú potlač a obsahujú
kalendár na rok 2018 a 2019 (resp. na rok 2019 a 2020)
- rôzne motívy a fareb. prevedenie, formát A2

ks

105

112. Pečiatková farba - červená, min. 25 ml

ks

9

113. Pečiatková farba - čierna, min. 25 ml

ks

24

114. Pečiatková farba - modrá, min. 25 ml

ks

22

115. Pero gélové s kovovým klipom a gumeným
úchytom, telo z plastu (náplň UMR-85), farba náplne:
modrá, hrot: max. 0,7 mm

ks

401

116. Pero guľôčkové v nepriehľadnom
plastovo-kovovom prevedení, kovový klip, hrot: max.
0,45 mm; farba tuhy - modrá

ks

556
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117. Pero guľôčkové v nepriehľadnom
plastovo-kovovom prevedení, kovový klip, náplň čierna
(4441), hrot: max. 0,8 mm

ks

124

118. Pero guľôčkové v nepriehľadnom
plastovo-kovovom prevedení, kovový klip, náplň modrá
(4441), hrot: max. 0,8 mm

ks

247

119. Plastová páska biela vhodná a funkčná na tlač
štítkov do štítkovača Dymo LabelPOINT 250 (ktorým
objednávateľ už v súčasnosti disponuje) , 9 mm x 7m Tč / Pbiela

ks

5

120. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 8 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 45 listov, preferovaná
farba: biela

bal

3

121. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 8 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 45 listov, preferovaná
farba: červená

bal

4

122. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 8 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 45 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

14

123. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 8 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 45 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

5

124. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 10 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 65 listov, preferovaná
farba: biela

bal

7

125. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 10 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 65 listov, preferovaná
farba: červená

bal

3

126. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 10 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 65 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

13

127. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 10 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 65 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

3

128. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 12 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 95 listov, preferovaná
farba: biela

bal

3

129. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 12 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 95 listov, preferovaná
farba: červená

bal

5

130. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 12 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 95 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

15
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131. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 12 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 95 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

8

132. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 14 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 125 listov, preferovaná
farba: biela

bal

4

133. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 14 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 125 listov, preferovaná
farba: červená

bal

3

134. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 14 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 125 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

5

135. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 14 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 125 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

3

136. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 19 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 180 listov, preferovaná
farba: biela

bal

3

137. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 19 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 180 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

3

138. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 19 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 180 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

3

139. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 38 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 350 listov, preferovaná
farba: biela

bal

3

140. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 38 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 350 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

5

141. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 38 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 350 listov, preferovaná
farba: modrá

bal

3

142. Plastový hrebeň na zväzovanie (min. 10 ks / bal.) na systém väzby do 21 dier, vhodné do všetkých
krúžkových viazačov, štandardnej hrúbky 51 mm, na
formát papiera A4, kapacita: cca 510 listov, preferovaná
farba: čierna

bal

4

143. Popisovač na CD (červený) - obojstranný, hrúbka
hrotov: prvý hrot max. 0,5 mm, druhý hrot cca 1,0 - 2,0
mm

ks

27

144. Popisovač na CD (čierny) - obojstranný, hrúbka
hrotov: prvý hrot max. 0,5 mm, druhý hrot cca 1,0 - 2,0
mm

ks

215
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145. Popisovač na CD (modrý) - obojstranný, hrúbka
hrotov: prvý hrot max. 0,5 mm, druhý hrot cca 1,0 - 2,0
mm

ks

29

146. Popisovač na flipchart, svetlostály, neobsahuje
škodlivé látky, okrúhly hrot max. 4,0 mm, sada 4 farby
(čierna, modrá, zelená, červená)

bal

87

147. Popisovač na tabule - zotierateľný nasucho; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; okrúhly hrot max. 4,0 mm; bez xylénu a
toluénu, farba - červená

ks

12

148. Popisovač na tabule - zotierateľný nasucho; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; okrúhly hrot max. 4,0 mm; bez xylénu a
toluénu, farba - čierna

ks

31

149. Popisovač na tabule - zotierateľný nasucho; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; okrúhly hrot max. 4,0 mm; bez xylénu a
toluénu, farba - modrá

ks

14

150. Popisovač na tabule - zotierateľný nasucho; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; okrúhly hrot max. 4,0 mm; bez xylénu a
toluénu, farba - zelená

ks

14

151. Popisovač permanentný, vodou nezmývateľný
popisovač s tekutou náplňou na alkoholovej báze; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; širší okrúhly hrot umožňuje lepšiu priľnavosť k
papieru; šírka stopy max. 4,5 mm, farba - červená

ks

34

152. Popisovač permanentný, vodou nezmývateľný
popisovač s tekutou náplňou na alkoholovej báze; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; širší okrúhly hrot umožňuje lepšiu priľnavosť k
papieru; šírka stopy max. 4,5 mm, farba - čierna

ks

74

153. Popisovač permanentný, vodou nezmývateľný
popisovač s tekutou náplňou na alkoholovej báze; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; širší okrúhly hrot umožňuje lepšiu priľnavosť k
papieru; šírka stopy max. 4,5 mm, farba - modrá

ks

31

154. Popisovač permanentný, vodou nezmývateľný
popisovač s tekutou náplňou na alkoholovej báze; tekutý
atrament s pumpovacím systémom vháňania atramentu
do hrotu; širší okrúhly hrot umožňuje lepšiu priľnavosť k
papieru; šírka stopy max. 4,5 mm, farba - zelená

ks

31

155. Pravítko plastové, priehľadné - trojuholník s
kolmicou a dvomi výrezmi

ks

25

156. Pravítko plastové, priehľadné, stupnica na min. 20
cm

ks

28

157. Pravítko plastové, priehľadné, stupnica na min. 30
cm

ks

96

158. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - červená, A4

ks

96

159. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - čierna, A4

ks

82

160. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - fialová, A4

ks

177

161. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - modrá, A4

ks

596

162. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - oranžová, A4

ks

88

163. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - zelená, A4

ks

68

164. Prešpánové obaly s tromi chlopňami s gumičkou,
farba - žltá, A4

ks

35
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165. Priehľadný plastový obal A4+ so zapínaním a
puzdierkom na vizitku - mix farieb

ks

101

166. Priehľadný plastový obal A5+ so zapínaním - mix
farieb

ks

98

167. Priepustka z budovy, A7, blok, bezdrevný, ofsetový,
lepené v chrbte

ks

139

168. Pripináčiky s farebnými plastovými hlavičkami, mix
farieb (min. 50 ks / bal.)

bal

83

169. Registratúrny denník, bezdrevný, ofsetový, A4

ks

13

170. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
červená

ks

32

171. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
fialová

ks

40

172. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
modrá

ks

52

173. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
oranžová

ks

50

174. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
zelená

ks

492

175. Rýchloviazač obyčajný, vyrobený z min. 250 g
lístkovnicového kartónu, formát A4, preferovaná farba:
žltá

ks

192

176. Rýchloviazač PP záves. - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, farba - čierna

ks

145

177. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: biela

ks

245

178. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: červená

ks

375

179. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: modrá

ks

280

180. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: šedá

ks

155

181. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: zelená

ks

205

182. Rýchloviazač závesný - polypropylénový s
priehľadnou prednou a farebnou zadnou stranou; euro
dierovanie, A4, preferovaná farba zadnej strany: žltá

ks

430

183. Rýchloviazač závesný, s polovičnou prednou
stranou, vyrobený z eko kartónu, hmotnosť cca 200 220 g/m2, formát A4, mix farieb

ks

75

184. Rýchloviazač závesný celý - s plnou prednou
stranou, vyrobený z eko kartónu, hmotnosť cca 200
g/m2, formát A4, mix farieb

ks

1800

185. Rýchloviazač závesný, celý; vyrobený z prešpánu,
hmotnosť cca 350 g/m2, formát A4, preferovaná farba:
červená

ks

200

186. Rýchloviazač závesný, celý; vyrobený z prešpánu,
hmotnosť cca 350 g/m2, formát A4, preferovaná farba:
modrá

ks

110
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187. Rýchloviazač závesný, celý; vyrobený z prešpánu,
hmotnosť cca 350 g/m2, formát A4, preferovaná farba:
oranžová

ks

50

188. Rýchloviazač závesný, celý; vyrobený z prešpánu,
hmotnosť cca 350 g/m2, formát A4, preferovaná farba:
zelená

ks

50

189. Rýchloviazač závesný, celý; vyrobený z prešpánu,
hmotnosť cca 350 g/m2, formát A4, preferovaná farba:
žltá

ks

295

190. Samolepiace záložky acetátové, popisovateľné
(min. 4 x 35 lístkov / bal.), približný rozmer: 12,5 x 43
mm

bal

151

191. Samolepiace záložky v tvare šípky, nezakrývajúce
text, popisovateľné, mix farieb (min. 5 x 24 lístkov),
približný rozmer: 12 x 50 mm

ks

648

192. Samolepiace záložky neónové, papierové, mix
farieb (min. 4 x 50 lístkov), približný rozmer: 20 x 50 mm

ks

462

193. Samonamáčacia dátumovka s možnosťou ručného,
praktického a jednoduchého nastavenia dátumu, čierna

ks

25

194. Spisové spony zinkové, štandardná veľkosť 50 mm
(min. 100 ks / bal.)

bal

249

195. Spisové spony zinkové, štandardnej veľkosti 78 mm
(min. 50 ks / bal.)

bal

158

196. Spisové spony zinkové, štandardnej veľkosti 28 mm
(min. 100 ks / bal.)

bal

215

197. Spisové spony zinkové, štandardnej veľkosti 33 mm
(min. 100 ks / bal.)

bal

336

198. Sprej na obrazovku, min. 250 ml

ks

52

199. Strúhadlo na ceruzky s priemerom do 8 mm, s
priehľadným zásobníkom na odrezky

ks

151

200. Špagát trikolóra - trojfarebný špagát na pečatenie
dokumentov, hmotnosť klbka: min. 100 g, dĺžka špagátu:
min. 100 m, približná hrúbka špagátu: 1,25 mm

ks

64

201. Trojmes. špir. kalendár na rok 2019 s obr. (rôzne
motívy), 3 x 12 listov, väzba: 1 x šitá s perforáciou, 2 x
špirála, približný rozmer 295 x 870 mm

ks

8

202. Tuha do mechanickej ceruzky HB, hrúbka: 0,5 mm
(tuhy - náhradné náplne, sú určené aj do mechanických
ceruziek, ktoré objednávateľ už používa)

bal

90

203. Tuha do mechanickej ceruzky HB, hrúbka: 0,7 mm
(tuhy - náhradné náplne, sú určené aj do mechanických
ceruziek, ktoré objednávateľ už používa)

bal

25

204. Vizitkár rotačný, stojan z kovu, s abecedným
registrom; kapacita: na min. 450 vizitiek

ks

4

205. Vzduchový čistič - nehorľavý, min. 400 ml

ks

12

206. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 350 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca 5
cm, preferovaná farba: červená

ks

187

207. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 350 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca 5
cm, preferovaná farba: čierna

ks

107

208. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 350 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca 5
cm, preferovaná farba: zelená

ks

125
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209. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 350 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca 5
cm, preferovaná farba: modrá

ks

228

210. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 350 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca 5
cm, preferovaná farba: biela

ks

88

211. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 500 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca
7,5 cm, preferovaná farba: biela

ks

161

212. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 500 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca
7,5 cm, preferovaná farba: červená

ks

366

213. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 500 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca
7,5 cm, preferovaná farba: čierna

ks

258

214. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 500 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca
7,5 cm, preferovaná farba: modrá

ks

634

215. Zakladač pákový - celoplastový povrch (t. j.
potiahnutý plastovou fóliou) s vymeniteľným štítkom na
bočnej strane, štandardná páková mechanika, kapacita:
cca 500 listov formátu A4 (80 g/m2), šírka chrbta: cca
7,5 cm, preferovaná farba: zelená

ks

243

216. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: biela

ks

42

217. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: červená

ks

36

218. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: fialová

ks

2

219. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: modrá

ks

40

220. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: oranžová

ks

26

221. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: zelená

ks

16

222. Zásobník - stojan na spisy s laminovaným
povrchom, na ukladanie dokumentov formátu A4, šírka
chrbta: cca 9 cm, preferovaná farba: žltá

ks

25

223. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: biela

ks

20

224. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: matná

ks

34
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225. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: modrá

ks

13

226. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: oranžová

ks

28

227. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: tyrkysová

ks

46

228. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: zelená

ks

6

229. Zásuvka stolová - plastová kancelárska odkladacia
zásuvka, transparentná, na odkladanie dokumentov
formátu A4, možnosť stupňovitého radenia, preferovaná
farba: žltá

ks

42

230. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy,
samopriepis - blok formátu A5

ks

109

231. Zošívačka stolová s väčšou kapacitou súčasne
zošitých listov a systémom umožňujúcim ľahké
zošívanie - kovová konštrukcia, kovový zásobník, na
min. 40 listov (formát papiera A4, hmotnosť 80g/m2),
kapacita náplne na min. 100 spiniek veľkosti 24/6, hĺbka
zošívania min. 45 mm

ks

125

232. Zošívačka veľkokapacitná určená na zošívanie
objemných dokumentov (veľkého počtu listov) - pevná
kovová konštrukcia, kovový zásobník, na min. 100 listov
(formát papiera A4, hmotnosť 80g/m2), na spony
veľkosti 923/8 , hĺbka zošívania min. 7 cm

ks

13

233. Zvýrazňovač - univerzálny na zvýraznenie textu na
všetkých druhoch papiera, fluorescenčné/ neónové
atramentové farby na vodnom základe, zrezaný
hrot,šírka stopy: min. rozpätie 2,0 - 5,0 mm, preferovaná
farba: modrá

ks

214

234. Zvýrazňovač - univerzálny na zvýraznenie textu na
všetkých druhoch papiera, fluorescenčné/ neónové
atramentové farby na vodnom základe, zrezaný hrot,
šírka stopy: min. rozpätie 2,0 - 5,0 mm, preferovaná
farba: oranžová

ks

354

235. Zvýrazňovač - univerzálny na zvýraznenie textu na
všetkých druhoch papiera, fluorescenčné/ neónové
atramentové farby na vodnom základe, zrezaný hrot,
šírka stopy: min. rozpätie 2,0 - 5,0 mm, preferovaná
farba: ružová

ks

308

236. Zvýrazňovač - univerzálny na zvýraznenie textu na
všetkých druhoch papiera, fluorescenčné/ neónové
atramentové farby na vodnom základe, zrezaný hrot,
šírka stopy: min. rozpätie 2,0 - 5,0 mm, preferovaná
farba: zelená

ks

318

237. Zvýrazňovač - univerzálny na zvýraznenie textu na
všetkých druhoch papiera, fluorescenčné/ neónové
atramentové farby na vodnom základe, zrezaný hrot,
šírka stopy: min. rozpätie 2,0 - 5,0 mm, preferovaná
farba: žltá

ks

388

238. Doska zatváracia s gumičkou, bez chlopne,
vyrobená z pevného kartónu, obojstranne laminovaná,
formát A4 (preferovaná farba: oranžová alebo čierna)

ks

28

239. Doska s klipom - písacia podložka s klipom pre
dokumenty formátu A4, vyrobená z pevnej
lepenky/kartónu, obojstranne laminovaný povrch, pevný
klip pre uchytenie dokumentu, preferovaná farba: čierna

ks

85
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240. Doska s klipom - písacia podložka s klipom pre
dokumenty formátu A4, vyrobená z pevnej
lepenky/kartónu, obojstranne laminovaný povrch, pevný
klip pre uchytenie dokumentu, preferovaná farba: zelená

ks

30

241. Obal priehľadný s násuvnou lištou rôznych farieb štandardná šírka 4 mm, kapacita: cca 40 listov papiera
formátu A4 (80g/m2), materiál: lišta - pevný plast, obal plastová fólia hrúbky min. 150 mic. - viď ilustračný
obrázok s názvom "obal_priehladny_s_nasuvnou_listou"

ks

120

242. Pero guličkové s náplňou červenou

ks

63

243. Pero guličkové s náplňou zelenou

ks

41

244. Pero guličkové (alebo gélové) s náplňou oranžovou

ks

16

245. Pero gélové s kovovým klipom a gumeným
úchytom, telo z plastu (náplň UMR-85), farba náplne:
čierna, hrot: max. 0,7 mm

ks

45

246. Rýchloviazač s klipom - určený na jednoduché
zakladanie neperforovaných dokumentov, materiál:
rýchloviazač – pevný plast (napr. polypropylén), klip
–odolný termoplast (napr. polykarbonát); mechanizmus:
otočný klip; kapacita rýchloviazača: cca 30 listov papiera
formátu A4 (80g/m2)

ks

87

247. Stojan na závesné dosky, široký kovový, ktorý
môže byť umiestnený priamo na stole alebo vložený do
skrine, kapacita: min. 25 ks závesných dosiek formátu
A4 (stojan je určený za ukladanie závesných obalov s
bočnicami + návestím s plastovými indexmi vhodných na
zakladanie voľných listov do formátu A4 a vyrobených z
recyklovaného kartónu) - viď ilustračný obrázok s
názvom "stojan_na_zavesne_dosky_kovovy" (stojan je
určený za ukladanie závesných obalov uvedených v
položke č. 83)

ks

20

248. Archívny box z trojvrstvovej lepenky, vhodný na
archiváciu dokumentov do formátu min. A4 s otvorom na
ľahkú manipuláciu, hnedý s predtlačou na popis na
dlhšej i kratšej strane (umožňujúce skladovanie vo
vodorovnej aj zvislej polohe), šírka chrbta: cca 155 mm,
približný rozmer: 345 x 240 x 155 mm, gramáž lepenky:
min. 390g/m2

ks

120

249. Archívny box z trojvrstvovej lepenky, vhodný na
archiváciu dokumentov do formátu min. A4 s otvorom na
ľahkú manipuláciu, hnedý s predtlačou na popis na
dlhšej i kratšej strane (umožňujúce skladovanie vo
vodorovnej aj zvislej polohe), šírka chrbta: cca 120 mm,
približný rozmer: 297 x 120 x 339 mm, gramáž lepenky:
min. 390g/m2

ks

5

250. Špagát jutový, min. 250g

ks

50

251. Spony na listy, povrch: lesklý pozinkovaný drôt,
rozmer spony: štandardná veľkosť 25 mm (min. 100 ks /
bal.)

bal

121

252. Popisovač permanentný na alkoholovej báze, píše
na akýkoľvek povrch a je vhodný na bežné používanie,
zrezaný hrot hrúbky cca 5,5 mm; preferovaná farba:
čierna

ks

69

253. Euroobal na formát papiera A3, polypropylénový,
otvorený zhora, s eurodierovaním, v lesklej úprave,
hrúbka: min. 50 mic. (min. 50 ks / bal.)

bal

42

254. Gélový roller - náplň: tekutý rýchloschnúci
atrament, pogumovaný úchop, s vymeniteľnou náplňou
(LRN7), hrúbka hrotu: max. 0,5 mm, farba náplne:
modrá

ks

166

255. Náplň do gélového pera (LRN7), hrúbka hrotu:
max. 0,5 mm, farba náplne: modrá

ks

71

256. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 15 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

88
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257. Klipy na dokumenty, preferovaná farba: čierna,
preferovaný rozmer: 51 mm (min. 12 ks / bal.)

bal

63

258. Náhradné klipy do zásobníka, 50 ks farebných
klipov, kapacita zopnutia: 40 listov - viď ilustračný
obrázok s názvom "nahradne_klipy_40_listov"

bal

11

259. Zošívacie spony 10/4 mm (1000 ks / 1 bal.)

bal

82

260. Osobná karta na zverené predmety - zhotovená z
kartónu, formát A5, bežné farebné prevedenie: biela,
modré / čierne čiary a text, približné rozmery: 14 x 20 cm

ks

52

261. Náplň do kartotéky A5, biela - plastový abecedný
register a biele linajkované lístky určené pre vybavenie
alebo doplnenie stolnej kartotéky (24 ks /bal.) - viď
ilustračný obrázok s názvom "naplne_do_kartoteky_a5"

bal

1

262. Register PP, A4, A-Z - abecedný register vyrobený
z polypropylénu, univerzálna multiperforácia na
založenie do pákových a/alebo krúžkových zakladačov,
formát A4, veľkosť listov cca 295 x 225 mm

ks

6

263. Register PP - opakovane použiteľný a extra odolný
plastový register v žiarivých farebných kombináciách,
formát: A4 maxi, univerzálna multiperforácia,
popisovateľný so štítkami, deliace listy s č. 1-10 - viď
ilustračný obrázok s názvom "register_pp_1-10"

ks

134

264. Register PP A4 maxi, popisovateľný so štítkami 1 6 - opakovane použiteľný a extra odolný plastový
register v žiarivých farebných kombináciách, formát: A4
maxi, univerzálna multiperforácia, popisovateľný so
štítkami, deliace listy s č. 1-10 - viď ilustračný obrázok s
názvom "register_pp_1-6"

ks

102

265. Archívna spona - modrá /100 mm/, cca 50 ks / 1
bal. - viď ilustračný obrázok s názvom
"plastova_archivna_spona"

bal

2

266. Obálky s doručenkou "Doporučene" formát C5,
hmotnosť min. 80g/m2 (1000 ks/bal.) s odtrhávacou
páskou

bal

17

267. Zošívačka plastová s kovovým zásobníkom kapacita zošívania: 10 listov 80 g/m2 papiera, farba: mix
priehľadných svetlých farieb - viď ilustračný obrázok s
názvom "zosivacka_plastova_s_kovovym_zasobnikom"

ks

24

266. Zakladač pákový - formát A4, s kvalitnou pákovou
mechanikou, kartónový, šírka chrbta 7,5 cm, s
radokrúžkom a papierovým štítkom na chrbte

ks

650

267. Náplne do zošívačky, 23/9 mm (min. 1000 ks /
bal.), zo silného galvanizovaného drôtu s ostrými
koncami (náplne sú určené do zošívačiek, ktorými
objednávateľ už disponuje)

bal

9

270. Náplne do zošívačky, 23/12 mm (min. 1000 ks /
bal.), zo silného galvanizovaného drôtu s ostrými
koncami (náplne sú určené do zošívačiek, ktorými
objednávateľ už disponuje)

bal

9

271. Náplne do zošívačky, 23/13 mm (min. 1000 ks /
bal.), zo silného galvanizovaného drôtu s ostrými
koncami (náplne sú určené do zošívačiek, ktorými
objednávateľ v súčasnosti už disponuje)

bal

2

Technické vlastnosti

Hodnota/Charakteristika

2.3

Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov
1. Dodanie tovaru je vrátane dopravy, vynesenia na miesto plnenia, odvozu obalov, v ktorých bude predmet zákazky
dopravený. Cena tovaru zahŕňa všetky náklady dodávateľa na dodanie predmetu zmluvy vrátane nákladov na dopravu na
miesto plnenia.
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2. Zmluvné strany si navzájom oznámia mená a kontaktné elektronické adresy osôb zodpovedných za dodanie tovaru, a to
najneskôr do 2 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti rámcovej dohody.
3. Dodávateľ bude dodávať tovar Objednávateľovi na základe doručenej písomnej čiastkovej výzvy - objednávky, v rozsahu a
v lehote špecifikovanej v objednávke. Objednávky sa budú realizovať elektronickou poštou na adresu dodávateľa oznámenú
podľa bodu 2. Osobitných požiadaviek na plnenie. Zadávanie čiastkových výziev - objednávok, bude s nepravidelnou
periodicitou a objemami podľa aktuálnych potrieb Objednávateľa. Dodávateľ je povinný dodávať Objednávateľovi tovar na
základe jednotlivých očíslovaných objednávok tak, aby bol tovar z každej jednotlivej očíslovanej objednávky dodaný naraz,
kompletný a spolu s faktúrou dodacím listom. Dodací list musí okrem iných náležitostí obsahovať aj odvolávku na číslo
objednávky Objednávateľa, na základe ktorej bol tovar dodaný.
4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať Objednávateľovi tovar najneskôr do 10 dní od doručenia objednávky Dodávateľovi. Presný
deň a hodinu dodania tovaru oznámi Dodávateľ Objednávateľovi písomne (e-mailovou správou) alebo telefonicky aspoň 1
pracovný deň vopred. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dodaný tovar v termíne oznámenom mu Dodávateľom
prostredníctvom oprávneného zástupcu Objednávateľa, ktorý prevzatie tovaru potvrdí svojim podpisom na dodacom liste. V
prípade, že Dodávateľ vopred neoznámi Objednávateľovi dodanie tovaru podľa druhej vety tohto bodu, Objednávateľ je
oprávnený tovar neprevziať,
pričom náklady spojené s odmietnutím prevzatia neoznámenej zásielky a jej opätovným doručením znáša v plnom rozsahu
Dodávateľ. V takom prípade je Dodávateľ povinný doručiť Objednávateľovi tovar v náhradnom termíne tak, aby bola
zachovaná dodacia lehota max. 10 dní, vrátane povinnosti Dodávateľa oznámiť vopred presný deň a hodinu náhradného
dodania tovaru Objednávateľovi.
5. V prípade, ak dodaný tovar nebude zodpovedať objednávke (napr. množstvo, druh tovaru, požiadavkám na tovar v zmysle
technickej špecifikácie a pod.), je Objednávateľ oprávnený takýto tovar neprevziať. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť
Dodávateľovi takto dodaný tovar, a to na náklady Dodávateľa. Objednávateľ je povinný skontrolovať si dodaný tovar a v
prípade nedodržania technickej špecifikácie dodaného tovaru si Objednávateľ vyhradzuje právo vrátiť Dodávateľovi dodaný
tovar, a to na náklady Dodávateľa a vystaviť Dodávateľovi negatívnu referenciu.
6. Úhrada za dodaný predmet rámcovej dohody bude vykonaná bezhotovostne na základe faktúry a dodacieho listu v súlade
splatnými Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.
7. Dodávateľ berie na vedomie, že predmet zákazky (alebo jeho časť) môže byť uhradený bezhotovostným platobným stykom
z rôznych účtov Objednávateľa zriadených pre jednotlivé Národné projekty, ktoré môžu byť odlišné od účtu uvedenom v
záhlaví tejto rámcovej dohody. Objednávateľ po uzavretí rámcovej dohody oznámi Dodávateľovi čísla účtov jednotlivých
príslušných Národných projektov, ktorých sa týka predmet zákazky.
8. V prípade, ak Dodávateľ ku dňu uzavretia rámcovej dohody nie je platiteľ DPH, avšak po jej podpise sa ním stane, nemá
nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH, t. j. predložená kontraktačná cena je konečná a nemenná.
9. Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č.
222/2004 Z. z.
10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike a v súlade s platnými Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.
11. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu.
12. V lehote do 7 dní odo dňa uzavretia zmluvy sa požaduje predloženie podrobného aktualizovaného rozpočtu predmetu
zákazky v elektronickej verzii (napr. vo formáte MS Excel). V podrobnom aktualizovanom rozpočte bude uvedené:
a) technické vlastnosti z opisného formulára,
b) názov/označenie dodávaného tovaru, t. j. uvedenie konkrétnej značky, výrobcu a typového označenia tovaru, ktorý bude
predmetom dodania, na základe čoho dodávateľ preukáže splnenie požadovaných technických a iných požiadaviek na
predmet zákazky (rovnaký ako bude uvedený na FA a dodacom liste),
c) merná jednotka (ďalej len "MJ"),
d) počet MJ,
e) cena bez DPH za 1 MJ zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta,
f) cena bez DPH za požadovaný počet MJ zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta,
g) výška DPH vyjadrená v EUR,
h) cena s DPH za požadovaný počet MJ zaokrúhlená matematicky na dve desatinné miesta.
13. Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy nový, pričom predmet zmluvy nesmie byť pred jeho dodaním používaný alebo
opotrebovaný.
14. Na rámcovú dohodu sa vzťahujú Osobitné ustanovenia o zákazkách financovaných z fondov EÚ uvedených v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska.
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15. Dodávateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a
účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom
nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetu zmluvy, a to zo strany oprávnených osôb na výkon
kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskej úniev znení neskorších predpisov
a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušnej Zmluvy o
nenávratnom finančnom príspevku a jej príloh vrátane Všeobecných zmluvných podmienok pre také zmluvy a poskytnúť týmto
orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti dodávateľa je podstatným porušením zmluvy,
ktoré oprávňuje objednávateľa od zmluvy odstúpiť.
16. Dodávateľ týmto berie na vedomie, že ním poskytnuté osobné údaje budú Objednávateľom spracovávané výlučne v
rozsahu nevyhnutnom na plnenie rámcovej dohody a v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov v platnom znení a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o
ochrane osobných údajov fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.
17. Porušenie povinností uvedených v bodoch 1., 3., 4., 12., 15. sa považuje za podstatné porušenie zmluvných podmienok s
následkom zániku zmluvy v súlade s Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska.
Názov
2.4

Upresnenie
Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis

Názov súboru

obal_priehladny_s_nasuvnou_listou.pdf

obal_priehladny_s_nasuvnou_listou.pdf

stojan_na_zavesne_dosky_kovovy.pdf

stojan_na_zavesne_dosky_kovovy.pdf

register_pp_1-10

register_pp_1-10.pdf

plastova_archivna_spona.pdf

plastova_archivna_spona.pdf

zosivacka_plastova_s_kovovym_zasobnikom.pdf

zosivacka_plastova_s_kovovym_zasobnikom.pdf

nahradne_klipy_40_listov.pdf

nahradne_klipy_40_listov.pdf

register_pp_1-6.pdf

register_pp_1-6.pdf

naplne_do_kartoteky_a5.pdf

naplne_do_kartoteky_a5.pdf

III. Zmluvné podmienky
3.1

Miesto plnenia Zmluvy:
Štát:

Slovenská republika

Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
3.2

Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:
12

3.3

Maximálne Objednávateľom požadovateľné množstvo/rozsah zmluvného plnenia rámcovej dohody:
Jednotka:

súbor

Požadované maximálne
množstvo:

1,0000

3.4

Táto zmluva má charakter rámcovej dohody. Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú
Obchodnými podmienkami elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 1.1.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú
prílohu tejto Zmluvy.

3.5

Predmet tejto Zmluvy predstavuje Zákazku financovanú zo zdrojov EÚ. Na túto Zmluvu sa vzťahujú osobitné
ustanovenia Obchodných podmienok elektronického trhoviska pre Zákazky financované z fondov EÚ.

IV. Zmluvná cena
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4.1

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 48 750,00 EUR

4.2

Sadzba DPH: 20,00

4.3

Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 58 500,00 EUR

V. Záverečné ustanovenia
5.1

Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných
podmienkach elektronického trhoviska uvedených v bode 5.1 tejto zmluvy.

5.3

Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto
zmluve neexistujú.

5.4

Táto Zmluva je vyhotovená v elektronickej podobe v štyroch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu,
jedno vyhotovenie bude zaslané na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády Slovenskej republiky a jedno
bude zverejnené v Centrálnom registri zmlúv trhoviska.

5.5

Túto Zmluvu bude možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi
predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.6

Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.5, účinná zo dňa 01.01.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/

V Bratislave, dňa 25.03.2019 15:44:01
Objednávateľ:
Slovenská inovačná a energetická agentúra
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Objednávateľa v rámci elektronického trhoviska
Dodávateľ:
Tibor Varga TSV PAPIER
konajúci prostredníctvom osoby poverenej zastupovať Dodávateľa v rámci elektronického trhoviska

Strana 18 z 18

