
Kúpna zmluva

uzavretá v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
 a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany:

Kupujúci: Centrum vedecko-technických informácií SR
Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava 

Zastúpený: Prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.
riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000064268/8180

IČO: 151 882
DIČ: 2020798395

Kontaktná osoba: Jarmila Matejovová,  tel.02-69253120, e-mail: jarmila.matejovova@cvtisr.sk

a

Predávajúci:                           IPOS – kancelárske potreby s.r.o.
Sídlo:    Kubačova 10/A, 831 06 Bratislava
                                     

Zastúpený:   Ing. Ingrid Vestenická

Bankové spojenie:                   UniCredit Bank Bratislava
Číslo účtu:                               1059803005

IČO:                                         17332354  
DIČ:                                         2020328189

              
Kontaktná osoba: Ing. Ingrid Vestenická, tel.0905548629, e-mail: ingrid@ipos.sro.sk 

Preambula

Predmetom zmluvy je dodávka kancelárskych potrieb pre potreby realizácie projektov 
financovaných z Európskeho fondu pre obnovu a rozvoj (ERDF), v rámci Operačného 
programu Výskum a vývoj a pre prevádzkové potreby kupujúceho.

Čl. I
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je kúpa tovaru – kancelárskych potrieb -  špecifikovaných 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.  



2. Predávajúci  sa  zaväzuje  dodať  tovar  za  podmienok  stanovených  touto  zmluvou, 
odovzdať doklady vzťahujúce sa na tovar a previesť na kupujúceho vlastnícke právo a 
kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

3. Množstvo tovaru  jednotlivo špecifikované v Prílohe  č.  1  tejto  zmluvy je  kupujúci 
oprávnený meniť formou objednávky v jednotlivých položkách.

Čl. II
Spôsob plnenia predmetu zmluvy

1. Zmluva  bude  plnená  na  základe  písomných  objednávok  kupujúceho,  ktoré  budú 
obsahovať  najmä  vymedzenie  tovaru  podľa  členenia  uvedeného  v Prílohe  č.  1 
zmluvy, požadované množstvo, miesto dodania tovaru a cenu tovaru.

2. Predávajúci  sa  zaväzuje  odovzdať  kupujúcemu  tovar  v lehote  do  štyroch  dní  od 
dátumu doručenia objednávky e-mailom, faxom alebo poštou, ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak.

3. Miestom dodania je sídlo kupujúceho uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

4. V prípade,  ak  predávajúci  neodovzdá  tovar  v požadovanom  množstve  alebo  na 
požadovanom mieste ani v náhradnej lehote, ktorú mu určí kupujúci, je predávajúci 
povinný  za  každé  samostatné  porušenie  zaplatiť  kupujúcemu  zmluvnú  pokutu  vo 
výške 20 % z dohodnutej  kúpnej  ceny za príslušnú dodávku;  tým nie je  dotknuté 
právo kupujúceho na náhradu škody.

Čl. III
Kúpna cena a platobné podmienky

1. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 
Jednotkové ceny predstavujú ceny z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku 
prijal kupujúci ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. Jednotkové ceny za jednotlivé typy tovaru uvedené v Prílohe č.  1 tejto zmluvy sú 
uvedené vrátane všetkých nákladov, ktoré súvisia s dodaním tovaru vrátane nákladov 
na dopravu.   

3. Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  predávajúcemu  nebudú  počas  plnenia  predmetu 
zmluvy poskytované preddavky.

4. Kúpna  cena  je  uhradená  okamihom  odpísania  finančných  prostriedkov  z  účtu 
kupujúceho.

5. Úhradu  za  dodaný  a prevzatý  tovar  bude  kupujúci  uhrádzať  na  základe  riadne 
vystaveného daňového dokladu predávajúcim, ktorého splatnosť je 100 dní od jeho 
prevzatia  poštovým prepravcom. V prípade omeškania sa kupujúceho s úhradou je 
predávajúci oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 0,01 % za každý deň 
omeškania.
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Čl. IV
Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

1. Predávajúci je oprávnený plniť predmet tejto zmluvy aj prostredníctvom tretích osôb, 
zodpovedá však ako by plnil sám.

2. Odovzdanie  a  prevzatie  tovaru  bude  potvrdené  na  dodacom  liste,  ktorý  bude 
podpísaný oprávnenými osobami predávajúceho a kupujúceho.

3. Prevzatím  tovaru  prechádza  vlastnícke  právo a nebezpečenstvo  škody  na  tovare 
z predávajúceho na kupujúceho.

4. Predávajúci preberá na seba záruku za akosť tovaru po dobu 12 mesiacov. Záručná 
doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. 

5. Komunikácia  medzi  zmluvnými  stranami  sa  uskutočňuje  telefonicky,  e  –  mailom 
alebo písomnou formou.  Komunikovať  a záväzne dohodnúť  realizáciu jednotlivých 
objednávok sú oprávnené kontaktné osoby.

6. Predávajúci  prehlasuje,  že  tovar  nemá  právne  vady  a  predávajúci  je  oprávnený 
vykonávať a udeliť všetky práva uvedené v tejto  zmluve a zodpovedá za ich nerušený 
výkon kupujúcim.

7. V prípade,  že tretia osoba akýmkoľvek spôsobom uplatní  práva k tovaru,  ktoré sú 
nezlučiteľné  s právami  vykonávanými  kupujúcim,  predávajúci  sa  zaväzuje  bez 
zbytočného odkladu po písomnom oznámení kupujúceho o uplatnení nezlučiteľných 
práv vykonať všetky potrebné opatrenia na odstránenie právnych vád, vrátane návrhu 
na  začatie  súdneho  alebo  iného  konania,  ak  je  to  potrebné  na  ochranu  práv 
kupujúceho.

Čl. V
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva  sa  uzatvára  na  dobu  určitú,  na  12  mesiacov  odo  dňa  nadobudnutia  jej 
účinnosti.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri  zmlúv  vedenom  Úradom  vlády  Slovenskej  republiky.  Ak  sa  do  troch 
mesiacov  od  uzavretia  zmluvy  zmluva  nezverejní  platí,  že  k uzavretiu  zmluvy 
nedošlo.

3. Táto  zmluva  podlieha  podľa  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe  
k informáciám  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších 
predpisov povinnému zverejneniu v Centrálnom registri  zmlúv  vedenom na Úrade 
vlády  Slovenskej  republiky,  resp.  v  Obchodnom  vestníku.  Zhotoviteľ  berie  na 
vedomie povinnosť  objednávateľa na zverejnenie  tejto  zmluvy ako aj  jednotlivých 
faktúr vyplývajúcich z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie 
tejto zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.
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4. Zmluva zaniká predčasne momentom, keď úhrnná suma všetkých faktúr vystavených 
predávajúcim dosiahne čiastku stanovenú v rámci  finančného limitu  pre zákazku s 
nízkou hodnotou podľa zákona č.  25/2006 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov.

5. Zmluvu je možné ukončiť:

a) Písomnou dohodou zmluvných strán.

b) Písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpovedná doba je tri mesiace a  začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane. 

c) Písomným odstúpením niektorej zo zmluvných strán z dôvodu podstatného porušenia 
zmluvných podmienok; podstatným porušením zmluvných podmienok je :
 pre kupujúceho, ak predávajúci nedodá tovar v dohodnutom množstve,  termíne 

alebo na dohodnuté miesto ani po poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie,
 pre predávajúceho, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.
Odstúpením sa  zmluva zrušuje od okamihu doručenia odstúpenia druhej  zmluvnej 
strane.

6. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené 
sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Zmluvu je možné upravovať  alebo meniť 
len po predchádzajúcej  dohode zmluvných strán  formou  písomných dodatkov,  pri 
ktorých  potreba  uzavretia  vyplynie  z nepredvídateľných  skutočností,  ktoré  nebolo 
možné predvídať pred uzavretím zmluvy a ktorých obsah a rozsah nebude v rozpore 
s obsahom a rozsahom predmetu tejto zmluvy.

8. Neoddeliteľnou  súčasťou  tejto  zmluvy  je 
Príloha č. 1 predmetu zmluvy.

9. Zmluva  je  vyhotovená  v štyroch 
rovnopisoch, dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

10. Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  zmluvu 
uzavreli slobodne a vážne, prečítali si ju, jej obsahu porozumeli a na znak  súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali na to oprávnení zástupcovia zmluvných strán.

Kupujúci:    Predávajúci: 

Bratislava, dňa ......................... Bratislava, dňa ........................

__________________________              __________________________    
   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.                                  Ing. Ingrid Vestenická
                 riaditeľ                                                      IPOS – kancelárske potreby s.r.o. 
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Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve

Špecifikácia a cena predmetu zmluvy 

P. č. Názov tovaru 

Predpoklad. 

množstvo                           

na 1 rok

Jednotková cena 

v EUR s DPH 

Celková cena v EUR 

s DPH 

1 2 4 5 6

Obálky

Obálka B6 s doručenkou "Doporučene"

*biela obálka, z bezdrevného papiera, 90g/m2

*rozmer: 176 x 125 mm 0.060 12.000

Obálka A4 s doručenkou "Doporučene" 

*biela obálka, z bezdrevného papiera, 90g/m2

*rozmer: cca 360 x 280 mm 0.140 28.000

Obálka C6 samolepiaca

*biela obálka, z bezdrevného papiera, 100g/m2

*rozmer: 162x114mm, s vnútornou potlačou 0.011 22.000

Obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

*obálka s bublinkovou výplňou na vnútornej strane a 

pevným papierom na povrchu;

*rozmer vnútorný: 175mm x 265mm 0.235 4.700

Obálka DL samolepiaca bez okienka 

*biela obálka, z bezdrevného papiera 100g/m2

*rozmer: 220x110mm, s  vnútornou potlačou 0.020 20.000

Obálka C5 samolepiaca s odtrhávacou páskou 

*biela obálka, z bezdrevného papiera 100g/m2

*rozmer: 229x162mm, s vnútornou potlačou 0.023 46.000

Obálka C5 s doručenkou "Doporučene"

*biela obálka, z bezdrevného papiera 90g/m2

*rozmer: 162x229mm, 0.070 3.500

7  ks 50

6  ks 2000

5  ks 1000

4  ks 20

3  ks 2000

2  ks 200

M. j.

3

1  ks 200

Skupina A: Kancelárske potreby



Obálka C5 s doručenkou "Do vlastných rúk opakované 

doručovanie"

*biela obálka, z bezdrevného papiera 90g/m2

*rozmer: 162x229mm, 0.070 3.500

Obálka s X dnom 

*obálka z hnedého sulfatového papiera  80g/m2

*rozmer: 353x250 mm 0.140 14.000

Obálka C4 samolepiaca (taška)

*biela obálka, z bezdrevného papiera, 90g/m2

*otvor na kratšej strane;

*rozmer: 324mm x 229mm 0.058 2.900

Obálka C4 samolepiaca s odtrhávacou páskou (taška)

*biela obálka, z bezdrevného papiera, 120g/m2

*otvor na kratšej strane; s  vnútornou potlačou

*rozmer: 324mm x 229mm 0.070 3.500

Obálka B4 samolepiaca (taška)

*obálka s rozšíreným dnom; biely papier, 120g/m2

*rozmer: 250mm x 353mm, s  vnútornou potlačou 0.072 3.600

Obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

*obálka s bublinkovou výplňou na vnútornej strane a 

pevným papierom na povrchu;

*rozmer vonkajší: 250mm x 350 mm

*rozmer vnútorný: 225mm x 340mm 0.310 15.500

Obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

*obálka s bublinkovou výplňou na vnútornej strane a 

pevným papierom na povrchu;

*rozmer vnútorný: 225mm x 340mm

*rozmer vonkajší: 250mm x 350mm 0.310 15.500

Obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

*obálka s bublinkovou výplňou na vnútornej strane a 

pevným papierom na povrchu;

*rozmer vnútorný: 295mm x 445mm

*rozmer vonkajší: 320mm x 455mm 0.540 54.000

15 ks 100

14 ks 50

13  ks 50

12  ks 50

11  ks 50

10  ks 50

9  ks 100

8  ks 50



Obálka bublinková samolepiaca s odtrhávacou páskou

*obálka s bublinkovou výplňou na vnútornej strane a 

pevným papierom na povrchu;

*rozmer vnútorný: 145mm x 215mm

*rozmer vonkajší: 170mm x 225mm 0.190 9.500

Obálka kartónová

*obálka z bielej skladačkovej lepenky, 300-350g/m2

*otvor na kratšej strane;

*rozmer: 160 mm x 160 mm 0.120 12.000

Obálka kartónová

*obálka z bielej skladačkovej lepenky, 300-350g/m2

*otvor na kratšej strane;

*rozmer: 260 mm x 205 mm 0.170 3.400

Obálka kartónová

*obálka z bielej skladačkovej lepenky, 300-350g/m2

*otvor na kratšej strane;

*rozmer: 360 mm x 280 mm 0.260 5.200

Tlačivá

Registratúrny denník 

*formát: A4; 50 listová kniha

*vyhotovenie: bezdrevný papier 4.520 13.560

Plná moc

*formát: A5

*blok 100 listov 1.456 7.280

Požiarna kniha

*formát: A4;100 listová kniha

*vyhotovenie: bezdrevný papier 6.380 6.380

Kniha príchodov a odchodov

*formát: A4; bezdrevný papier

*vyhotovenie: zošit; 50 listov 1.220 1.220

Kniha podpisová (harmoniková) 

*dosky z PVC materiálu HANIBAL- farba čierna

*harmonikový chrbát; s popisným okienkom; pre formát A4 9.140 18.280

24 ks 2

23 ks 1

20 ks 3

22 ks 1

21 blok 5

19    ks 20

18    ks 20

17    ks 100

16 ks 50



Priepustka (z budovy) 

*formát: A7; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 0.422 12.660

Výdavkový pokladničný doklad pre rozp.org.

*formát: A6; nie samopriepis; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 1.058 105.800

Príjmový pokladničný doklad (s DPH)

*formát: A6; nie samopriepis, bez drevný papier

*balenie: blok = 100 listov 0.762 15.240

Cestový príkaz

*formát: A4, bezdrevný papier

*balenie: blok = 50 listov 1.163 11.630

Dovolenka

*formát: A6; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 0.763 7.630

Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy

*formát: A5; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 1.420 7.100

*formát: A6; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 0.675 3.375

Podacie lístky

*formát: A6

blok, 100 listov 0.784 5.488

Denník dispečera

*formát: A4; bezdrevný papier

*vyhotovenie: zošit; 50 listov 1.765 1.765

Prevodka dlhodobého hmotného majetku

*formát: A6; bezdrevný papier

*balenie: blok = 100 listov 0.915 2.745

Vozový zošit

*formát: A4; bezdrevný papier

*vyhotovenie: blok; 76 listov 4.153 4.153

35  ks 1

34  ks 3

31

Žiadanka na prepravu osôb - nákladu

blok 5

33  ks 1

32  ks 7

30 blok 5

29 blok 10

28 blok 10

27 blok 20

26 blok 100

25 blok 30



Viazací materiál

Viazač plastovej väzby s jednou rúčkou

*v kovovom obale; naraz dieruje cca 12 listov

*kapacita viazania: 120 listov 79.200 79.200

Obálka na viazanie pre hrebeňovú väzbu 

*formát: A4; priehľadná PVC fólia

*hrúbka (mikróny): 150 0.065 19.500

Laminovacia fólia

*formát: A3

*rozmer v mm: 426x303; 100 mic. 0.366 36.552

Laminovacia fólia 

*rozmer v mm: 80x120; 100 mic. 0.048 4.800

Laminovacia fólia

*formát: A5

*rozmer v mm: 154x216; 80 mic. 0.125 12.500

Laminovacia fólia

*formát: A4

*rozmer v mm: 216x303; 80 mic. 0.122 12.200

Laminovacia fólia

*formát: A4

*rozmer v mm: 216x303; 100 mic. 0.168 16.800

Laminovacia fólia

*formát: A4

*rozmer v mm: 216x303; 150 mic. 0.342 34.200

Laminovacia fólia

*formát: A4

*rozmer v mm: 216x303; 250 mic. 0.632 63.200

Laminovacia fólia

*formát: A3

*rozmer v mm: 426x303; 125 mic. 0.386 38.600

Lišta násuvná

*veľkosť:9 mm na 25-60 listov

*materiál: plast; rôzne farby 0.422 21.100

46  ks 50

45 ks 100

44 ks 100

43 ks 100

42  ks 100

41  ks 100

40  ks 100

39  ks 100

36 ks 1

38  ks 100

37  ks 300



Lišta násuvná

*veľkosť:6 mm na 2-25 listov

*materiál: plast; rôzne farby 0.388 19.400

Plastový hrebeň 6 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 6 mm na 11-20 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.025 5.040

Plastový hrebeň 8 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 8 mm na 21-40 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.032 6.400

Plastový hrebeň 10 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 10 mm na 41-55 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.037 7.400

Plastový hrebeň 12 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 12 mm na 56-80 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.055 11.000

Plastový hrebeň 14 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 14 mm na 81-100 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.066 13.200

Plastový hrebeň 22 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 22 mm na 151-180 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.157 31.400

Plastový hrebeň 32 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 32 mm na 241-280 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.245 49.000

Drôtený hrebeň 6 mm pre hrebeňovú väzbu

*viazacia kapacita 1-20 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.120 24.000

Drôtený hrebeň 8 mm pre hrebeňovú väzbu

*viazacia kapacita 20-40 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.180 36.000

Drôtený hrebeň 10 mm pre hrebeňovú väzbu

*viazacia kapacita 40-60 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.185 37.000

57  ks 200

56  ks 200

55  ks 200

54  ks 200

53  ks 200

52  ks 200

51  ks 200

50  ks 200

49  ks 200

48  ks 200

47  ks 50



Drôtený hrebeň 12 mm pre hrebeňovú väzbu

*viazacia kapacita 60-90 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.228 45.600

Drôtený hrebeň 14 mm pre hrebeňovú väzbu

*viazacia kapacita 100-120 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.310 62.000

Plastový hrebeň 16 mm pre hrebeňovú väzbu

*okrúhly 22 mm na 101-120 listov 80 g papiera

*na formát A4, rôzne farby 0.084 16.800

Zošívačky

Zošívačka plastová 

*na minimálne 17 listov

*spony 24/6 1.550 7.750

Zošívačka kovová 

*na minimálne 25 listov

*spony 24/6 a 26/6 3.680 36.800

Zošívačka celokovová s bezpečnostným brzdiacim 

systémom 

*na minimálne 50 listov

*spony 24/6-8 7.852 7.852

Zošívačka kovová  s dlhým ramenom

*na minimálne 25 listov

*spony 24-26/6 8.962 8.962

Zošívačka kovová 

*na minimálne 115 listov 48.475 48.475

Zošívačka plastová so zárukou 5 rokov 

*kapacita 10 listov, hĺbka zošívania 6,2 cm

*spony No 10 2.830 14.150

Dierovače

Dierovač 

*silný (ťažký) kovový dierovač

* na minimálne 22 listov 8.420 8.420

Dierovač 
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*silný (ťažký) kovový dierovač

* na minimálne 35 listov 8.560 8.560

Dierovač 

*silný (ťažký) kovový dierovač

* na minimálne 65-100 listov 32.285 32.285

Odsponkovač

Odsponkovač ( rozšívačka)

*na všetky typy spôn 0.420 4.200

Spony, spinky, gumičky, pripináčiky

Spony zošívacie 24/6/1000

*vyrobené z pozinkovaného drôtu

*balenie: 1 balík = 1000 ks spôn 0.179 3.580

Spony zošívacie No.10/1000

*vyrobené z oceľového drôtu

*balenie: 1 balík = 1000 ks spôn 0.218 6.540

Spony zošívacie do elektrickej zošívačky 26/6/1000

*vyrobené z oceľového drôtu

73 *balenie: 1 balík = 5000 ks spôn bal. 5 4.450 22.250

Spony zošívacie 26/6/1000

*vyrobené z oceľového drôtu

*balenie: 1 balík = 1000 ks spôn 0.299 14.950

Spony zošívacie 24/8/1000

*vyrobené z oceľového drôtu

*balenie: 1 balík = 1000 ks spôn 1.542 30.840

Spony listové 25 mm / 100 ks v bal.

*vyrobené z pozinkovaného drôtu

*balenie: 1 balík = 100 ks 0.190 0.950

Spony listové 32 mm

*vyrobené z pozinkovaného drôtu

*balenie: 1 balík = 100 ks 0.190 19.000

Spony listové 50 mm 

*vyrobené z pozinkovaného drôtu

*balenie: 1 balík = 100 ks 0.658 1.974

78 bal. 3
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75 bal. 20
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Spony listové 77 mm 

*vyrobené z pozinkovaného drôtu

*balenie: 1 balík = cca 50 ks 0.979 2.937

Klipy

*tvrdé, odolné klipy, niklo-pokovované, farebné

*veľkosť: 19 mm, balenie: 12 ks = 1 balenie 0.575 2.875

Klipy

*tvrdé, odolné klipy, niklo-pokovované, farebné

*veľkosť: 25 mm, balenie: 12 ks = 1 balenie 0.928 4.640

Pripináčiky do korkovej tabule

*pripináčiky s farebnou umelou hlavičkou

*balenie: 1 balík = 30 ks ako farebný mix 0.740 1.480

Popisovače a zvýraznovače

Popisovač permanentný

*na všetky povrchy s guľatým hrotom

*šírka stopy: 4 mm 0.620 6.200

Popisovač na biele tabule

*šírka stopy: 5 mm; roztierateľný

*balenie: sada = 4 ks 3.350 10.050

Popisovač 

*šírka stopy: 0,3 - 0,4 mm;

*rôzne farby 0.382 1.910

Popisovač 

*šírka stopy: 1,0 mm;

*rôzne farby 0.293 2.930

Popisovač

*na popisovanie CD a DVD

*hrot 0,5 mm, modrá, čierna, červená, zelená 0.590 11.800

Popisovač 

*permanentný popisovač na fólie; odolný voči vode a 

stieraniu; umývateľný liehom; rôzne farby

*vláknový hrot 1,0 mm 0.320 3.200

Popisovač permanentný na báze alkoholu

89 ks 20
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*popisovač na sklo, plast, filmy; rôzne farby

*vláknový hrot 2,0 - 4,0 mm 0.280 5.600

Popisavač permanentný na báze alkoholu

*popisovač na sklo, plast, filmy; rôzne farby

*vláknový hrot 1,0 mm 0.440 4.400

Popisovač 

*popisovač na flipcharty

*klinový hrot; 4 farby 0.495 4.950

Popisovač 

*popisovač na flipcharty

*guľatý hrot; 4 farby 0.485 2.425

Zvýrazňovač - štandardný

*zvýrazňovač na vodnej báze; vhodný na faxový i 

kopírovací papier

*hrot: zrezaný so šírkou 5,5 mm; rôzne farby 0.570 39.900

Fixky

*veľkosť hrotu: 2 mm

*balenie: sada = 6 ks 0.510 4.080

Popisovač so zrezaným hrotom

*vodovzdorný atrament, intenzívne farby

*text aj po vyznačení a kopírovaní je na kópii čitateľný 0.596 59.600

Zvýrazňovač sada 4 farby

*vhodný na faxový i samoprepisovací papier

*klinový hrot so šírkou 1-4 mm 1.850 9.250

Fixky

*veľkosť hrotu: 2 mm

*farby červená a čierna 0.075 5.250

Perá, náplne do pier, ceruzky a tuhy

Guľôčkové pero jednorazové

*priemer hrotu: 1 mm

*rôzne farby náplne 0.080 12.000

Guľôčkové pero jednorazové

*priemer hrotu: 1 mm, modrá a čierna farba

98  ks 150

 ks 100
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97 ks 70
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99 *uzáver v tvare náplne 0.144 14.400

Guľôčkové pero kovové 

* farba náplne: modrá, gumenný úchyt

*cenové rozpätie: (1,70 – 2 EUR) s DPH 1.980 39.600

Guľôčkové pero so stojanom

* farba náplne: modrá

* material plast 0.760 7.600

Guľôčkové pero s kovovým hrotom 

* šírka stopy: 0,7 mm; farba náplne: modrá

*cenové rozpätie: (2,65 – 2,99 EUR) s DPH  2.660 26.600

103 Pero čínske  ks 0.293 2.930

Náplň 4444

*náplň do čínskeho pera 0.142 1.420

Náplň 4443

*rôzne farby 0.188 9.400

Náplň 4401 /X10/

*rôzne farby 0.079 0.790

Náplň SA-7CN

107 *modrá farba ks 50 0.420 21.000

Náplň  4441

108 *plastová náplň, modrá farba ks 20 0.243 4.860

Náplň 4406 /X20/ 

*rôzne farby 0.079 0.790

Náplň  4442

*kovová náplň

*rôzne farby 0.570 28.500

Náplň krátka 5170

*rôzne farby 0.131 1.305

Ceruzka s gumou

*stupeň tvrdosti: 2 0.040 1.600

*tvrdosť: HB; priemer hrotu ceruzky:2 mm

*balenie = 12 túh v plastovom obale 1.850 18.500

112  ks 40

113

Tuhy do mechanickej ceruzky 
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Náplň do pentelky

*tvrdosť: HB; priemer tuhy:0,5 mm

*balenie = 30 ks (túh) 0.640 6.400

Mikrotuhy UNI UL-07

*tvrdosť: HB; priemer tuhy:0,7 mm

*balenie = 12 ks (túh) 0.854 8.540

Mechanická ceruzka s pogumovaným úchytom

*plastová mechanická ceruzka

*šírka hrotu: 0,5 mm 0.185 1.850

Mechanická ceruzka s kovovým klipom 

*plastová mechanická ceruzka (ekvivalent Pentel)

*šírka hrotu: 0,5 mm 0.985 9.850

Mechanická ceruzka s kovovým klipom 

*kovová mechanická ceruzka

*hrot 0,7 mm 2.680 13.400

Ceruzka mechanická (ekvivalent VERSATIL)

*celokovová ceruzka so strieborným klipom a "hrotítkom"

*priemer hrotu: 2 mm 2.550 25.500

Strúhadlá, gumy a pravítka

Strúhadlo 

*strúhadlo na ceruzky celokovové 0.280 2.800

Strúhadlo 

119 *modrá, plastová zberná nádoba ks 20 0.330 6.600

Strúhadlo 

*strúhadlo stolové s kľukou v kombinácii kov s PVC 9.120 9.120

Guma 

*biela guma na ceruzky s obrázkom sloníka 0.168 3.360

Trojuholník s kolmicou priehľadný

* plastový trojuholník 0.323 0.323

Pravítko 30 cm priehľadné

* plastové pravítko 0.232 1.160

Pravítko 50 cm priehľadné

* plastové pravítko 0.556 2.780
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Korekcia

Korekčný lak 

*tekutý vodou riediteľný korekčný lak

*objem: 18 ml 0.939 9.390

Korekčné pero

*korekčné pero s kovovým hrotom

*objem: 8 ml 1.474 14.740

Korekčná páska 

*jednorazová korekčná páska stierateľná

*rozmer: 5 mm x 6 m 1.935 19.350

Korekčná páska 

*korekčná páska s vymeniteľnou náplňou

*rozmer: 4,2 mm x 14 m 3.525 35.250

Korekčná páska 

*korekčná páska s vymeniteľnou náplňou

*rozmer: 8,4 mm x 14 m 3.525 35.250

Korekčná náplň 

*náhradná náplň do korekčného strojčeka

*rozmer: 4,2 mm x 14 m 2.385 23.850

Korekčná náplň 

*náhradná náplň do korekčného strojčeka

*rozmer: 8,4 mm x 14 m 2.385 23.850

Lepiace tyčinky a pásky

Lepidlo tyčinka 

*lepiaca tyčinka na papier kartón, textil

*obsah:  9 g 0.272 8.160

Lepidlo tyčinka

*lepiaca tyčinka na papier kartón, textil

*obsah: 17 g 1.320 13.200

Lepidlo tyčinka 

*lepiaca tyčinka na papier kartón, textil

*obsah: 20 g 0.400 4.000

Lepidlo tyčinka 
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*lepiaca tyčinka na papier kartón, textil

*obsah:  40 g 0.890 8.900

Lepidlo

*tekuté viacúčelové lepidlo na papier, lepenku, 

vyprateľné,bez rozpúšťadiel;

* objem:  40 ml 0.456 4.560

Lepidlo biele 

disperzné lepidlo na papier, lepenku, kožu, plsť, drevo, 

vyprateľné

*obsah:  100 ml 1.000 10.000

Lepidlo sekundové

*super silné sekundové lepidlo

*obsah:  3 g 1.230 12.300

Lepiaci roller

*jednorazový permanentný lepiaci rolle

*návin lepiaceho filmu: 8,5 m 2.220 22.200

Lepiaca páska obojstranná montážna

rozmer (šírka/návin): 19 mm x 1,5 m 5.260 26.300

Lepiaca  baliaca páska 

rozmer (šírka/návin): 48 mm x 66 m

*hnedá 0.788 7.880

Lepiaca páska 

rozmer (šírka/návin): 12 mm x 10 m

*transparentná 0.150 4.500

Lepiaca  páska 

rozmer (šírka/návin): 18 mm x 30 m

*transparentná 0.340 3.400

Lepiaca  páska 

*rozmer (šírka/návin): 25 mm x 66 m

*transparentná 0.600 18.000

Lepiaca  kancelárska páska 

*rozmer (šírka/návin): 15 mm x 10 m

*transparentná 0.160 1.600
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Lepiaca  kancelárska páska 

*rozmer (šírka/návin): 15 mm x 33 m

*transparentná 0.280 1.400

Lepiaca  kancelárska páska 

*rozmer (šírka/návin): 25 mm x 10 m

*transparentná 0.240 1.200

Lepiaca  kancelárska páska 

*rozmer (šírka/návin): 25 mm x 33 m

*transparentná 0.560 5.600

Lepiaca  kancelárska papierová

*rozmer (šírka/návin): 30mm x 25 m

*nebielený papier 0.380 3.800

Lepidlo na papier

*balenie 30 kg

*po zaschnutí transparentné 98.600 197.200

Archivácia

Stojan na spisy - archív na časopisy

*modrý, lepenkový ;

*šírka chrbta: 8 cm 0.648 6.480

Archivačný box rôznej farby

*pre formát: A4, vyrobený z hladkej lepenky

*rozmery (výškaxdĺžkaxšírka) v cm: 33x26x7,5 1.260 12.600

Skupinový uzatvárací box

*kapacita 5 boxov po 75 mm

*rozmery  400x335x265 mm

153 *zosilnené lepenkové steny ks 12 2.376 28.512

Archivačný box

*pre formát: A4, vyrobený z hladkej lepenky

*rozmery (výškaxdĺžkaxšírka) v cm: 33x26x11 1.590 47.700

Podložka klip A4 lamino

*podložka na písanie formátu A4

*materiál: kartón potiahnutý laminovaným papierom

*klipová mechanika na hornej strane podložky 1.291 12.910
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Podložka klip A5 lamino

*podložka na písanie formátu A5

*materiál: kartón potiahnutý laminovaným papierom

*klipová mechanika na hornej strane podložky 1.414 14.140

Zakladač s pákovou mechanikou A4

*poťah mramorový papier s natlačenou etiketou, farba čiena
*šírka chrbta 8 cm

*vybavenie: páková mechanika, kovový prítlak a chrbtový 

krúžok, bez ochranných líšt
1.050 10.500

Zakladač s pákovou mechanikou A4

*poťah mramorový papier s natlačenou etiketou, farba 

*šírka chrbta 5 cm

*vybavenie: páková mechanika, kovový prítlak a chrbtový 

krúžok, bez ochranných líšt
1.050 10.500

Zakladač pákový A4 

*polypropylenový zakladač; rôzne farby

*šírka chrbta 7,5 cm

*vybavenie: páková mechanika, kovový prítlak, chrbtový 

krúžok, plastové vrecko na chrbte s vymeniteľným 

papierovým štítkom

1.723 516.900

Zakladač pákový A4 

*polypropylenový zakladač; rôzne farby

*šírka chrbta 5 cm

*vybavenie: páková mechanika, kovový prítlak, chrbtový 

krúžok, plastové vrecko na chrbte s vymeniteľným 

papierovým štítkom

1.723 172.300

Zakladač pákový A5 

*polypropylenový zakladač; rôzne farby

*šírka chrbta 8 cm

*formát A5 na výšku 2.130 21.300

Zakladač pákový A5 

*polypropylenový zakladač; rôzne farby

*šírka chrbta 8 cm

*formát A5 na šírku 2.130 21.300
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Zakladač 4-krúžkový A4

*laminovaný zakladač s mechanikou na chrbtovej časti; 

formát: A4;

*šírka chrbta 3 cm 1.560 15.600

Zakladač 4-krúžkový A4

*laminovaný zakladač s mechanikou na chrbtovej časti; 

formát: A4;

*šírka chrbta: 4,5 cm 2.230 22.300

Odkladacia mapa bez chlopní 

*materiál: 230 g EKO kartón

*formát: A4; rôzne farby 0.075 3.750

Odkladacia mapa s jednou chlopňou

*materiál: 230 g EKO kartón

*formát: A4; rôzne farby 0.082 0.820

Odkladacia mapa s troma chlopňami 

*materiál: 230 g EKO kartón

*formát: A4; rôzne farby 0.118 35.400

Odkladacia mapa s gumičkou - prešpánová s 3 

chlopňami

*z prešpánového kartónu; rôzne farby

*formát: A4 0.945 9.450

Odkladacia mapa s gumičkou - prešpánová bez chlopní

*z prešpánového kartónu; rôzne farby

*formát: A4 0.384 3.840

Dosky spisové A4 bez chrbta so šnúrkami - šedé

*jednostranne poťahované kartónové dosky papierom; farba 

šedá

*šnúrky na upravenie objemu 0.469 469.000

Obal PP A4 "L" hrubý

*priehľadný číry obal, výkroj pre ľahšiu manipuláciu s 

dokumentmi, otvorené navrchu a do dlhšej strane do "L"

*hrúbka: 180 mikrónov 0.167 46.704

Obal PP A4 "L" farebný
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*farebný polypropylénový obal, otvorené navrchu a do 

dlhšej strane do "L"

*hrúbka: 100 mikrónov 0.078 0.779

Obal PP A4 "L" číry

*číry obal s lesklým povrchom, výkroj pre ľahšiu 

manipuláciu s dokumentmi, otvorené navrchu a do dlhšej 
*hrúbka: 100 mikrónov 0.078 0.779

Euroobal A4 

*polypropylénový obal , otvorený zhora;

*eurodierkovanie (11 dier); rastrovaný

*balenie: 100 ks v balení 1.820 91.000

Euroobal A4 

*extra široký, 50 mikr.hrúbka

*rozmery vnútorné 320x220 mm

*50 ks v balení 2.652 42.432

Euroobal A4 , LESKLÝ

*polypropylénový obal , otvorený zhora; 48 mikr

*eurodierkovanie (11 dier); priehľadný

*balenie: 100 ks v balení 3.470 173.500

Euroobal A4 

*polypropylénový obal , otvorený zhora; 40 mikr

*eurodierkovanie (11 dier); priehľadný

*balenie: 100 ks v balení 2.168 2168.000

Euroobal A4 farebný

*polypropylénový obal , otvorený zhora;

*eurodierkovanie (11 dier); priehľadný

*balenie: 100 ks v balení 5.470 547.000

Obal 

*obal z PVC; otváranie zhora "U"; formát: A4

*hrúbka: 0,18 mic; balenie: 100 ks v balení 17.122 171.220

Taška spisová so zapínaním

*formát : A4; taška polypropylénového vyhotovenia so 

zapínaním a plastovým vreckom na štítok

*rôzne farby 0.355 53.250

179 bal. 10

180 ks 150
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175 bal. 16
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Rýchloviazač 

*rýchloviazač obyčajný celý, nezávesný

*materiál: Eko kartón 230g 0.102 1.020

Rýchloviazač 

*rýchloviazač závesný polovičný, formát: A4

*materiál: Eko kartón 230g 0.124 1.240

Rýchloviazač 

*rýchloviazač závesný celý, formát: A4

*materiál: Eko kartón 230g 0.124 12.400

Rýchloviazač PP A4 

*polypropylénový rýchloviazač formátu A4 s priehľadnou 

prednou stranou a farebnou zadnou stranou, na prednej časti 

nasúvací popisný pásik

*rôzne farby 0.121 8.470

Rýchloviazač s kovovou svorkou

*obal PVC, rôzne farby, zopne 30 listov

*rýchloviazač so svorkou na dlhšej strane

*formát A4 1.295 38.850

Rýchloviazač závesný

*papierový závesný obal na vytváranie kartoték

*v balení násuvné indexy s papierovým štítkom

*rôzne farby, formát A4 0.596 59.600

Register kartónový číselný

*kartónový register; formát: A4

*číslice od 1 -10 = balenie 2.470 24.700

Register kartónový farebný

*kartónový register; formát: A4

*10-farebný = balenie 0.587 58.700

Register PP farebný

*farebný polypropylénový register; formát: A4

*10-farebný = balenie 0.879 8.790

Register PP farebný

*farebný polypropylénový register; formát: A4190 bal. 10

189 bal. 10

188 bal. 100

187 bal. 10

186  ks 100

185  ks 30

184  ks 70

183  ks 100

182  ks 10

181  ks 10



*5-farebný = balenie 0.589 5.890

Odkladacia mapa s gumičkou - plastová s 3 chlopňami

*z plastu; rôzne farby

*formát: A4 0.940 47.000

Euroobal A3

*polypropylénový obal , otvorený zhora;

*eurodierovanie (11 dier); lesklý

*balenie: 50 ks v balení 7.220 7.220

Euroobal A5

*polypropylénový obal , otvorený zhora;

*eurodierovanie (11 dier); matný

*balenie: 100 ks v balení 1.828 3.656

Euroobal Combifiles A4

*polypropylénový obal typu L ;

*eurodierovanie, kapacita 40 listov papiera 80 gr/m2 0.686 34.300

Kartónový rozraďovač úzky

*rozmery 105x240 mm, balenie 100 ks

*190 gr, rôzne farby 1.987 9.935

Plastový rozraďovač farebný

*plastový register s eurodierovaním; formát: A4

*5 dielov = balenie 0.840 8.400

Plastový rozraďovač číselný

*plastový register s eurodierovaním; formát: A4

*číslice od 1 - 31 = balenie 1.932 19.320

Plastové obálky z PVC s uzatváraním

*rozmer A4, rôzne farby

Plastové obálky z PVC s uzatváraním

*rozmer C5, rôzne farby

Archívna kovová skriňa

*farba biela

*rozmery 1800x800x400 mm 295.632 295.632

Register PP farebný

*farebný polypropylénový register; formát: A4

200 ks 1

201 sada 5

24.000

199   ks 50 0.372 18.600

198   ks 50 0.480

197    bal 10

196    bal 10

195    bal 5

194     ks 50

193    bal 2

192    bal 1

191    ks 50

190 bal. 10



*listy 1-31 3.228 16.140

Euroobal extra široký pre zakladanie rozš.form. A4

*rozmery vnútorné 320x220 mm

*eurodierovanie, 25 ks v balení 3.840 11.520

Obal na dokumenty

*PP obal s lesklým povrchom, extra pevný

203 *hrúbka: 170 mikrónov, bal.10 ks bal. 10 1.656 16.560

Priehľadný zakladač 4-krúžkový

*farebný polypropylén; pre formát: A4

*na 70 listov, rôzne farby, šírka chrbta 2cm 1.416 16.992

Plastová obálka DL

*material PVC s uzatváraním

*farba modrá 0.372 3.720

Plastová obálka A5

*material PVC s uzatváraním

*rôzne farby 0.372 7.440

Obálka A5 so zipsom

*material PVC s uzatváraním

*rôzne farby 0.360 3.600

Bloky a zošity

Zošit s tvrdými doskami A4 

*formát: A4; 100 listová - linajková; listy lepené

*vyhotovenie: pevné kartónové dosky; bočná väzba 1.320 6.600

Zošit s tvrdými doskami A5

*formát: A5; 100 listová - linajková; listy lepené

*vyhotovenie: pevné kartónové dosky; bočná väzba 0.660 3.300

Zošit A4, 40 listový, linajkový/štvorčekový

*bezdrevný biely papier

*obal polotuhý 0.520 2.600

Záznamová kniha šitá A4 linajková 100 listová

*laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

Záznamová kniha šitá A5 linajková 100 listová

*laminovaný poťah dosiek s rôznym motívom

34.800

212  ks 10 1.022 10.220

211  ks 20 1.740

210  ks 5

207 ks 10

209  ks 5

208  ks 5

205 ks 10

206 ks 20

202 bal. 3

204 ks 12

201 sada 5



Zošit A5, 40 listový, linajkový

*bezdrevný biely papier

*obal polotuhý 0.260 1.300

Zošit A5, 60 listový, linajkový

*bezdrevný biely papier

*obal polotuhý 0.370 1.850

Poznámkový blok lepený A4, čistý, 50 listový

*bezdrevitý biely papier; blok lepený na kratšej strane

*s mikroperforáciou na odtrhnutie

Poznámkový blok lepený A5, linajkový 80 listový

*bezdrevitý biely papier; blok lepený na kratšej strane; s 

mikroperforáciou na odtrhnutie

Poznámkový blok so špirálou A4, linajkový,  80 listový

*bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej strane

*listy sú dierované 4 dierami a perforované 1.323 13.230

Poznámkový blok so špirálou A5

*bezdrevitý biely papier; špirála na kratšej strane

*formát: A5; linajkový, 80 listový, listy dierované a 

perforované
0.600 6.000

Poznámkový blok so špirálou A4, linajkový,  80 listový

*bezdrevitý biely papier; špirála na dlhšej strane

*dierovaný 4 diery a perforovaný 1.323 13.230

Poznámkový blok so špirálou A5, linajkový,  80 listový

*bezdrevitý biely papier; špirála na dlhšej strane

*dierovaný 4 diery a perforovaný 0.768 7.680

Karisblok A6 s náplňou

*2-krúžková mechanika

*obojstranne laminované prevedenie, rôzne farby 1.670 3.340

Karisblok A5 s náplňou

*4-krúžková mechanika

*obojstranne laminované prevedenie, rôzne farby 2.680 13.400

Karisblok A4 s  náplňou

*4-krúžková mechanika223  ks 2

222  ks 5

221  ks 2

220  ks 10

219  ks 10

218  ks 10

217  ks 10

3.560

216  Ks 10 0.750 7.500

215  ks 5 0.712

214  ks 5

213  ks 5



*obojstranne laminované prevedenie, rôzne farby 3.950 7.900

Náplň do karisbloku A5

*náhradné dierované listy v linajkovej úprave pre 

zakladanie do karisblokov

*balenie: 1ks = 100 listov 0.810 8.100

Náplň do karisbloku A4

*náhradné dierované listy v linajkovej úprave pre 

zakladanie do karisblokov

*balenie: 1ks = 100 listov 1.370 13.700

Záznamová kniha šitá A5 linajková 100 listová

*modrá farba

*laminovaný poťah dosiek 1.052 31.560

Doplnky pracovného stola a kancelárie

Kalkulačka 

*stolová s 12 miestnym LCD displejom

*ekvivalent Casio MS 20 TV 15.000 15.000

Kalkulačka 

*stolová s 8 miestnym LCD displejom

*ekvivalent Casio MS 80 TE/ 80 TV 9.280 9.280

Kalkulačka 

*s páskou s 12 miestnym LCD displejom

*šírka pásky 58 mm

*ekvivalent Casio HR 8 TEC 32.120 64.240

Diskety HD

*formátované 3,5" 1,44 MB;                          

0.430 0.430

CD-R 

*potláčania schopné

*jednorazovo zapisovateľné CD; balenie: slim box

*kapacita/rýchlosť: 80 min (700MB)/52x 0.580 116.000

DVD-R

*jednorazovo zapisovateľné (DVD); balenie: slim box

*kapacita/rýchlosť: (4,7 GB)/16x 0.498 24.900

230 ks 1

*balenie: papierový box = 10 ks

232 ks 50

231 ks 200

229 ks 2

228 ks 1

227 ks 1

226 ks 30

225 bal. 10

224 bal. 10

223  ks 2



DVD-RW

*viacnásobne zapisovateľné (DVD); balenie: slim box

*kapacita/rýchlosť: (4,7 GB)/4x

USB kľúč 

*veľkosť pamäte: 8 GB

* balenie musí obsahovať predlžovací USB kábel a 

remienok, USB verzia 2.0, rýchlosť zápisu min. 5500 kB/s a 

rýchlosť čítania min. 6000 kB/s

7.800 15.600

USB kľúč 

*veľkosť pamäte : 2 GB

* balenie musí obsahovať predlžovací USB kábel a 

remienok, USB verzia 2.0, rýchlosť zápisu min.5500 kB/s a 

rýchlosť čítania min.6000 kB/s

5.400 5.400

USB kľúč prevedenie Hliník

*veľkosť pamäte : 4 GB

* balenie musí obsahovať predlžovací USB kábel, USB 

verzia 2.0, rýchlosť zápisu min.5500 kB/s a rýchlosť čítania 

min. 6000 kB/s

6.250 12.500

Blok samolepiaci 

*rozmery: 51 x 38 mm

*farba: žltá; 3 ks v jednom balení 0.396 3.960

Blok samolepiaci

*rozmery: 75 x 75 mm

*farba: žltá;  0.248 12.400

Blok 

*poznámkový blok (kocky) v lepenej forme

*rozmery: 90 x 90 x 50 mm 0.920 18.400

Blok 

*poznámkový blok (kocky) v nelepenej forme

*rozmery: 83 x 83 x 75 mm 1.250 25.000

Blok samolepiaci 

*rozmery: 76 x 127 mm

*farba: žltá;  0.715 7.150

241 ks 10

240 ks 20

239 ks 20

238 ks 50

237 ks 10

236 ks 2

235 ks 1

234 ks 2

7.280233     ks 10 0.728



Samolepiace záložky - 4-farebné   

*rozmery: 20 x 50 mm

*v 4 rôznych farbách; 200 listov; neónové 1.000 10.000

Etikety do etiketovacích klieští

*rozmery: 25 x 16 mm

*samolepiace etikety 0.496 1.488

Kôš odpadkový

*kancelársky drôtený odpadkový kôš

*objem: min. 7 litrov 5.760 11.520

245 Otvárač na listy s plastovou rúčkou ks 1.470 1.470

246 Namáčatko obyčajné (zvlhčovač prstov) ks 0.550 2.750

Biela magnetická nástenka 

*nástenka v drevenom ráme

*rozmer: 60 x 90 cm 14.900 14.900

Biela magnetická nástenka 

*nástenka v drevenom ráme

*rozmer: 40 x 60 cm 7.800 7.800

Flipchart nemagnetický 

*suchý stierateľný povrch, trojnohý stojan

*rozmer: 100 x 66 cm, výška do 180cm 57.850 57.850

Flipchart magnetický s ramenami

*suchý stierateľný magnetický povrch, trojnohý stojan, 

odkladacia lišta

*rozmer: 100 x 74 cm, výška do 190cm 89.300 89.300

Papierový blok na flipchart

*20-listový blok

* s univerzálnym dierovaním 3.750 3.750

Nástenka korková 

*nástenka v drevenom ráme

*rozmer: 60 x 90 cm 5.780 5.780

Nástenka korková 

*nástenka v drevenom ráme

*rozmer: 90 x 120 cm 19.200 19.200

253 ks 1

252 ks 1

1

251 ks 1

250 ks 1

247 ks 1

1

5

249 ks 1

248 ks

244 ks 2

243 ks 3

242 ks 10



Nožnice

*veľkosť: minimálne 16 cm

*kancelárske nožnice z nerezovej ocele; rukoväť z PVC 0.595 0.595

Nožnice

*veľkosť: minimálne 20,5 cm

*kancelárske nožnice z nerezovej ocele; rukoväť z PVC 0.890 8.900

Orezávací nožík

*z plastu s odlamovacou čepeľou

Diár A5 v koženkovej väzbe (knižná väzba V 8) na 

denné záznamy

*denný diár, 148x210 mm

*každá strana vymedzená na jeden deň

* diár obsahuje cca 350 strán, obal tmavej farby 7.015 280.600

Diár A5 v knižnej väzbe V 8 na denné záznamy

*každá strana vymedzená na jeden deň

* diár obsahuje cca 350 strán, obal tmavej farby 5.120 10.240

Diár 

*diár na týždenné záznamy

* rozmery: 9 x 16 cm 0.680 1.360

Kalendár 

*rozmery 560 x 420 mm

*nástenný, závesný, obrázkový 9.216 147.456

Kalendár 

*nástenný, závesný s obrázkom

*trojmesačný 5.503 16.510

Kalendár 

*stolový s obrázkom, tematický

*dni po stĺpcoch s hodinovým plánovaným časom 2.546 280.104

Etiketa papierová samolepiaca (ekvivalent PRINT) 

*farba: biela

*rozmer etikety: 52,5 x 21 mm

*počet etikiet na hárku: 56 ks 0.118 11.800

Etiketa papierová samolepiaca (ekvivalent PRINT) 

264 hárok 10

263 hárok 100

262 ks 110

260 ks 16

261 ks 3

259 ks 2

258 ks 2

0.560

257 ks 40

256 ks 2 0.280

255 ks 10

254 ks 1



*farba: biela

*rozmer etikety: 70 x 25 mm

*počet etikiet na hárku: 33 ks 0.118 1.180

Etiketa papierová samolepiaca (ekvivalent PRINT) 

*farba: biela

*rozmer etikety: 70 x 31 mm

*počet etikiet na hárku: 27 ks 0.118 1.180

Etiketa papierová samolepiaca (ekvivalent PRINT) 

*farba: biela

*rozmer etikety: 70 x 42 mm

*počet etikiet na hárku: 21 ks 0.118 11.800

Etiketa papierová samolepiaca (ekvivalent PRINT) 

*farba: biela

*rozmer etikety: 105 x 57 mm

*počet etikiet na hárku: 10 ks 0.118 1.180

Polyesterová fólia pre farebné laser.tlačiarne, A4

*hrúbka 100 mikr., antistatické s prúžkom na krat.strane

268 *balenie 50 ks bal. 4 30.570 122.280

Papier linajkový - dvojhárok

*skladaný bezdrevný papier s plošnou hmotnosťou 80g/m2

*formát: A3 0.032 0.320

Papier štvorčekový - dvojhárok

*skladaný bezdrevný papier s plošnou hmotnosťou 80g/m2

*formát: A3 0.032 0.320

Kresliaci kartón (výkres)

*biely kartón s plošnou hmotnosťou 200g/m2

*formát: A3 0.061 0.305

Papierová páska do pokladní a kalkulačky

*biely sólo papier s plošnou hmotnosťou 60g/m2

*rozmer (šírka/návin/priemer dutinky): 57mmx60m/17mm 0.233 2.330

Papierová páska do pokladní a kalkulačky

*biely sólo papier s plošnou hmotnosťou 60g/m2273 ks 20

272 ks 10

271 ks 5

270 ks 10

269 ks 10

267 hárok 10

266 hárok 100

264 hárok 10

265 hárok 10



*rozmer (šírka/návin/priemer dutinky): 70mmx70m/17mm 0.364 7.280

Zásuvka stolová

*plastová kancelárska zásuvka

*rozmer: pre formát A4; dno mriežka 1.680 16.800

Stojan na písacie potreby 

*stojan drôtený okrúhly, čierny

*rozmer: 90x80 mm 1.472 2.944

Stojan na poznámkové kocky 

*stojan drôtený, bez poznámkovej kocky, čierny

*rozmer: 105x105x80 mm 2.800 5.600

Stolový stojan na vizitky 

*kombinácia kov, imit.koža, čierna farba

*rozmer 90x100x55 mm 15.510 15.510

Vizitkár rotačný 

*rotačný vizitkár s abecedným registrom, čierny

*kovový na 450 vizitiek + náplne 28.890 28.890

Magnetická stierka

*stierka s magnetickým jadrom, rozmer: 14,3x4,8 cm

*s vymeniteľnými utierkami 5.560 16.680

Náhradné utierky 

*vymeniteľné utierky pre magnetickú stierku

*balenie: 100 kusov, rozmer: 14,3x4,8 cm 8.520 85.200

Magnety farebné

*okrúhle magnety na magnetické tabule, priemer: 24 mm

*balenie: 10 ks 1.450 7.250

Čistiaci spray na biele tabule

*alkoholová báza, biologicky odbúrateľný

*objem: 250 ml 4.680 14.040

Čistiaci spray na monitor

*bez obsahu alkoholu, ekologicky nezávadný, nehorľavý

*objem: 250 ml, s antistatickými účinkami 3.920 3.920

Okrúhle magnety na magnet.tabule s plast.krytom

*rozmery 13 mm, balenie 10 ks
284  ks 5 0.985

283 ks 1

4.925

282 ks 3

281 bal. 5

280 bal. 10

279 ks 3

278 ks 1

277 ks 1

276 ks 2

275 ks 2

273 ks 20

274 ks 10



Okrúhle magnety na magn.tabule s plast.krytom

*rozmery 20 mm, balenie 10 ks

Batériový článok 9V

*zinko-chloridová batéria

Batériový článok 6V

*PHOTO

287 *lithiová batéria ks 10 11.286 112.860

Etikety na označovanie CD a DVD

*priemer 114 mm / 40 mm, univerzálne

*balenie 100 ks 11.650 23.300

Termotransferové etikety na čiarkové kódy

*materiál vellum, kotúčové

*rozmer 50mm x 25mm, návin 3500 ks 16.545 16.545

Visačka na plastovú kartu z akrylu

*rozmery 88mm x 54mm, balenie 10 ks

Samolepiaca plastová páska na označovanie

*tzv. "dymo" páska, šírka 9 mm, dĺžka 3 m

*rôzne farby 2.980 2.980

Predlžovačka elektrická

*farba biela

*5 metrov a 5 zásuviek 6.630 19.890

DVD-R

*jednorazovo zapisovateľné (DVD); balenie: 25 ks

*kapacita/rýchlosť: (4,7 GB)/16x 6.850 27.400

DVD-R, potláčateľné

*jednorazovo zapisovateľné (DVD); balenie: 25 ks

*kapacita/rýchlosť: (4,7 GB)/16x 7.650 30.600

Samolepiaca nástenka s obnoviteľnou lepivosťou

*lepí sa na stenu pomoloc lep.pásikov

*farba hnedá a modrá, 45 x 59 cm 15.290 30.580

Kovová biela tabuľa

*striekaná úprava povrchu, hliníkový rám

*rozmery 60 x 90 cm, magnetická 25.700 25.700

304 ks 1

302 bal. 4

303 ks 2

1 0.975

300 ks 3

301 bal. 4

2

286  ks 20

0.975

291  ks 1

290  ks

8.900

289  ks 1

23.000

288  bal

1.150

285  ks 5 1.780



Kovová biela tabuľa

*striekaná úprava povrchu, hliníkový rám

*rozmery 120 x 90 cm, magnetická 45.860 45.860

Korková nástenka

* hliníkový rám

*rozmery 60 x 45 cm 21.250 21.250

Etikety tabelačné

*rozmery 89x48,80mm, farba biela

*balenie 500 hárkov, 1 radové 29.856 89.568

Etikety tabelačné

*rozmery 102x36,10mm, farba biela

*balenie 500 hárkov, 1 radové 29.856 89.568

Stolová menovka obojstranná

*material pevné PVC, štítok vo vnútri

*rozmery 61 x 150 mm 2.250 56.250

Kovová biela tabuľa

*striekaná úprava povrchu, hliníkový rám

*rozmery 120 x 180 cm, magnetická 99.000 99.000

Čistiaca utierka na monitor

*jemná, savá, dlhá životnosť

311 *rozmery 300 x 350 cm ks 10 0.630 6.300

Dátumová pečiatka

*samonamáčacia

312 *mesiac udávaný číselne ks 3 6.480 19.440

Rameno pod telefón, kĺbové

*otáčanie 360 stupňov

313 *s úchytom na stôl, vlastný nosič 17 x 26 cm ks 1 55.680 55.680

Visačka so štipcom a zatv.špendlíkom

*materiál PVC, bal. 50 ks

*rozmery 90x54 mm 12.950 51.800

Baliaci materiál

Špagát prírodný 

*hmotnosť/návin: 200 g / 200 m
13.500

314 bal. 4

315 ks 10 1.350

310 ks 1

308 bal. 3

309 ks 25

306 ks 1

307 bal. 3

305 ks 1



Špagát umelý 

*hmotnosť/návin: 100 g / 124 m

Vrecká do odpadkového koša (mikroténové)

*rozmer: 50cm x 60 cm

*balenie:1 balík = 20 kusov 0.389 1.945

Vrecká do odpadkového koša (igelitové)

*balenie:1 balík = 20 kusov

*rozmer: 64cm x 71 cm 1.990 9.950

Vrecia plastové

*pevné plastové vrecia; hrúbka: 200 mikrónov

rozmery: 60 x 110 cm; nosnosť: 50 kg 0.690 2.070

Taška s uchom

*igelitová taška

rozmery: 37 x 44 cm; nosnosť: 10-15 kg 0.083 0.415

Fólia stretch 

*rozmery: 50 cm x 300 m; hmotnosť role: 2,85 kg

*stretch fólia, chráni tovar proti poškodeniu 8.190 16.380

Papier baliaci 

*biely baliaci papier s plošnou hmotnosťou 90g/m2

*rozmer: 90x126 cm 0.213 2.130

Gumičky 

*priemer gumičiek:60 mm

*balenie : 125 g v balení 1.250 6.250

Kartónové obálky

300gr. 420x540mm

Čierna páska pre ihličkové tlačiarne ERC-38 

alebo ekvivalentný do EPSON TMU220PA

Fialová páska ERC-31 

alebo ekvivalentný do EPSON TMU950P

Papierový kotúč  7,5cm alebo ekvivalentný

do EPSON TMU220PA

328 Čierna-razítková farba – 25 mlň ks 0.658 1.316

329 Plastový obal na CD, tenký ks 0.220 11.000

2

50

9.000

327 ks 5 0.310 1.550

326 ks

13.000

325 ks 3 2.200 6.600

324 ks 20 0.650

323 bal. 5

3 3.000

322 ks 10

321 ks 2

5

320 ks 5

319 ks 3

3.925316 ks 5 0.785

318 bal. 5

317 bal.



330 Plastové vrecko na mince, A5 s uzáverom ks 0.650 7.800

Papierové utierky v kotúči

*návin 300 m, výška kotúča 20 cm, priemer 20 cm

*vnútorné odvíjanie

*1 vrstva, farba biela 150 5.976 896.400

Obálka sprievodná samolepiaca

*na balíky

*rozmer DL 110mm x 240 mm  s okrajom 1.600

Kupujúci: Predávajúci: 

Bratislava, dňa ......................... Bratislava, dňa .........................

__________________________    __________________________ 

   prof. RNDr. Ján Turňa, CSc.           Ing. Ingrid Vestenická

                 riaditeľ                                                            IPOS – kancelárske potreby s.r.o.                    

              CVTI SR

11683.085
Celková cena za predmet zákazky za 1 rok v EUR s DPH (súčet všetkých cien 

v Stĺpci 6) 

331

12

rola

332 ks 20 0.080



Príloha č. 1 ku kúpnej zmluve































































      IPOS – kancelárske potreby s.r.o.                    
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