
Rámcová dohoda č. Z20229799_Z

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Úrad vlády Slovenskej republiky
Sídlo: Námestie slobody 1, 81370 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00151513
DIČ: 2020845057
IČ DPH:
Bankové spojenie: IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195
Telefón: +421220925765

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: Tibor Varga TSV PAPIER
Sídlo: Vajanského 80, 98401 Lučenec, Slovenská republika
IČO: 32627211
DIČ: 1020577811
IČ DPH: SK1020577811
Bankové spojenie: IBAN: SK59 7500 0000 0040 0191 2755
Telefón: 0917443163

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb
Kľúčové slová: papier, výkres, obálka, poštová taška, vrecia, plastelína, bločky, záložky, etikety, 

rozraďovače, priepustka, žiadanka, pokladničný doklad, dovolenka, výdajka-prevodka, 
zošit, pokladničná kniha, kniha, náplň, karisblok, blok, skladové karty, záznamová kniha, 
zošit, adresár, nástenka, pripínačka, magnety, flipchart, podložka pod myš, fólia, obal, 
hrebeň, násuvné lišty, visačka, pečiatka, dátumovka, sprej, utierky, popisovač, 
zvýrazňovač, značkovač, zmizík, roller, lak, lepidlo, lepiaca páska, zošívačka, dierovačka, 
rozošívač, spony, spinky, nožnice, klipy, špendlíky, vizitkár, odkladač, zakladač, dosky na 
spisy, box, závesný obal, rýchloviazač, odkladacia mapa, obálka na spisy, aktovka, stojan, 
kontajner, euroobal, ceruzka, guma, tuha, pero, bombičky, atrament, pastelky, náplň, farba, 
strúhadlo, pravítko, batéria, špagát, taška, kôš, remienok, štipce

CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 22600000-6 - Atrament; 22816300-6 - Samolepiace 
poznámkové bločky; 22830000-7 - Zošity; 22850000-3 - Rýchloviazače a súvisiace 
príslušenstvo; 30191120-1 - Stojany na časopisy; 30191130-4 - Písacie dosky so svorkou; 
30192100-2 - Vymazávacie potreby (guma, zmizík); 30192121-5 - Guľôčkové perá; 
30192122-2 - Plniace perá; 30192125-3 - Zvýrazňovače; 30192130-1 - Ceruzky; 
30192132-5 - Náhradné tuhy do ceruziek; 30192133-2 - Strúhadlá na ceruzky; 30192150-7 
- Dátumové pečiatky; 30192160-0 - Korektory; 30192170-3 - Nástenky; 30192800-9 - 
Samolepiace etikety; 30194500-0 - Písacie pomôcky; 30194800-3 - Príložníky a 
trojuholníky; 30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 30197000-6 - Drobné 
kancelárske vybavenie; 30197200-8 - Krúžkové viazače a spony na papier; 30197300-9 - 
Otvárače listov, zošívačky a dierovače; 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a 
xerografický papier; 30199230-1 - Obálky; 30199731-3 - Vizitkáre; 60000000-8 - Dopravné 
služby (bez prepravy odpadu); 30234000-8 - Pamäťové médiá; 31400000-0 - Akumulátory, 
galvanické články a batérie

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb

Funkcia

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne
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1. Xerografický papier biely, formát A4 balenie 5300

2.  Xerografický papier biely, formát A3 balenie 300

3. Kopírovací papier farebný, intenzívne farby, formát A4 balenie 50

4. Kopírovací papier farebný, intenzívne farby, formát A4 balenie 30

5. Xerografický papier, formát   A4 balenie 800

6. Uhľový papier do písacích strojov alebo na ručné 
písanie, formát A4 balenie 10

7. Výkresy,  kresliaci biely bezdrevnatý  kartón, formát  
A4 balenie 50

8. Výkresy,  kresliaci biely bezdrevnatý kartón, formát A3 balenie 10

9. Lesklý fotografický papier,  formát A4 balenie 20

10. Foto papier, saténovo matný, biely, formát A4 balenie 20

11. Dvojhárky linajkové, skladaný bezdrevný papier 
formátu A3 balenie 20

12. Dvojhárky štvorčekové, skladaný bezdrevný papier 
formátu A3 balenie 10

13. Baliaci papier biely, rozmer 90x126 cm ks 20

14. Obálka C6 samolepiaca balenie 10

15. Obálka DL samolepiaca ks 5000

16. Obálka DL s okienkom vpravo, samolepiaca ks 6000

17. Obálka C5 samolepiaca balenie 20

18. Obálka C4 samolepiaca ks 1000

19. Obálka B4 samolepiaca ks 10000

20.Obálka s doručenkou B6 Doporučene samolepiaca ks 2000

21. Obálka s doručenkou B6 Doporučene do vlastných 
rúk, samolepiaca ks 2000

22.Bublinková obálka, rozmer 32x45,5cm ks 200

23. Bublinková obálka, rozmer 29x37cm ks 200

24. Bublinková obálka na CD ks 100

25. Bublinková obálka, rozmer 18x26,5 cm ks 200

26. Obálka na CD/DVD s okienkom ks 100

27. Poštová taška B4, X dno, hnedá ks 2000

28. Poštová taška B4, X dno, s textilnou výztužou ks 2500

29. Papierové vrecia ks 50

30. Otvárač dopisov kovový ks 50

31. Plastelína 10-farebná na papierovej podložke vo 
fóliovom obale ks 20

32. Nalepovacie bločky, špalík 75x75 ks 700

33. Poznámková kocka biela 9x9x5 cm ks 200

34. Nalepovacie bločky, špalík 50x50 ks 200

35. Samolepiace záložky NEON 4-farebné ks 300

36. Samolepiace priesvitné záložky, 5 farieb (napr. Auro 
alebo ekvivalent) ks 300

37. Acetátové záložky priehľadná lepiaca časť a farebná 
časť na označenie ks 400

38. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 48,5x25,4 mm balenie 5

39. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 68x47 mm balenie 10

40. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 70x36 mm balenie 10

41. Samolepiace etikety biele, rozmer cca105x35 mm balenie 20
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42. Samolepiace etikety biele, rozmer  cca 105x48 mm balenie 10

43. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 210x297 mm balenie 10

44. Samolepiace etikety biele, rozmer 89x36,1 mm balenie 10

45. Úzke kartónové  rozraďovače s dierovaním 
umožňujúce  rozradiť dokumenty v poriadači alebo 
rýchloviazači

balenie 100

46. Priepustka z budovy, formát A7 blok 120

47. Žiadanka na prepravu, formát A6 blok 60

48. Príjmový pokladničný doklad s DPH,  formát A6 blok 60

49. Dovolenka,  formát A6 blok 200

50. Výdavkový pokladničný doklad s DPH, formát A6 blok 60

51. Výdajka-prevodka s DPH, formát A5 blok 120

52. Výdajka-prevodka s DPH, formát A4 blok 40

53. Protokol utajovaných písomností A4 ŠEVT 01 166 3 ks 20

54. Doručovací zošit ŠEVT 01 024 0 ks 60

55. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, ŠEVT
30 605 7 ks 30

56. Pokladničná kniha A4, ŠEVT I /13 ks 10

57. Kniha príchodov a odchodov, formát  A4 ks 200

58. Kniha došlej-odoslanej pošty, formát A4 ks 50

59. Náplň do karisbloku formát A4 ks 50

60. Náplň do karisbloku formát A5 ks 100

61. Poznámkový blok, formát A4 ks 250

62. Skladové karty  30 417 9b /typ b/, formát A5 ks 2000

63. Poznámkový blok formát A4, 50 listov ks 50

64. Poznámkový blok formát A5, 70 listov ks 300

65. Poznámkový blok EKO  formát A6, 50 listov ks 200

66. Poznámkový blok formát A4 s kovovou špirálou na 
dlhšej strane ks 300

67. Poznámkový blok formát A5 s kovovou špirálou na 
dlhšej strane ks 300

68. Záznamová kniha formát A4, linajková ks 250

69. Záznamová kniha formát A5, linajková ks 250

70. Záznamová kniha formát A6, linajková ks 60

71. Záznamová kniha formát A4, bez linajok ks 20

72. Záznamová kniha formát A5, bez linajok ks 20

73. Zošit formát A4 linajkový ks 250

74. Zošit formát A4 bez linajok ks 60

75. Zošit formát A5 linajkový ks 250

76. Zošit formát A5 bez linajok ks 60

76. Záznamová kniha formát A5 linajková ks 30

78. Telefónny adresár ks 60

79. Korková nástenka, rozmer 120 x 90 cm ks 20

80. Korková nástenka, rozmer 90 x 60 cm ks 50

81. Korková nástenka, rozmer 60 x 40 cm ks 10

82. Pripínačky do korkových tabúľ krabica 100

83. Nástenka magnetická - magnetická tabuľa ks 10

84. Magnety 30 mm s plastom balenie 60
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85. Flipchart s tabuľou a  poličkou na popisovače ks 10

86. Podpisová kniha v imitácii kože s okienkom na 
prednej strane na jednoduchú výmenu popisovateľného 
štítka

ks 100

87. Blok na flipchart z extra bieleho papiera ks 200

88. Podložka pod myš s gélovou opierkou pre zápästie ks 100

89. Podložka pod myš s motívom ks 30

90. Číra priehľadná PVC fólia formát A4 balenie 100

91. Nepriehľadný obal formát A4 pre hrebeňovú väzbu balenie 100

92. Hrebeň plastový 6 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 8

93. Hrebeň plastový 8 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 8

94. Hrebeň plastový 10 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 8

95. Hrebeň plastový 12 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 10

96. Hrebeň plastový 14 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 8

97. Hrebeň plastový 19 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 8

98. Hrebeň plastový 22 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 5

99. Hrebeň plastový 25 mm pre hrebeňovú väzbu balenie 3

100. Laminovacia fólia lesklá, rozmer 111x154, formát 
A6 balenie 6

101. Laminovacia fólia lesklá, rozmer 216x154, formát  
A5 balenie 12

102. Laminovacvia fólia lesklá, rozmer 216x303, formát  
A4 balenie 20

103. Laminovacia fólia lesklá, rozmer 303x426, formát  
A3 balenie 6

104. Násuvné lišty z plastu, biele, nasúvanie do 30 listov ks 1000

105. Násuvné lišty z plastu, biele, nasúvanie do 60 listov ks 1000

106. Visačky so štipcom a špendlíkom na uchytenie na 
odev balenie 20

107. Visačka IDS 68 na plastovú kartu balenie 50

108. Pečiatka samofarbiaca dátumová ks 30

109. Dátumovka samonamáčacia,  mesiac značený 
číslom ks 50

110. Čistiaci sprej na biele tabule ks 30

111. Sprej na obrazovky, objem 250 ml, na odstránenie 
nečistoty a otlačkov prstov ks 100

112. Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na 
odtrhávanie s možnosťou dopĺňania náhradnými 
utierkami.

ks 60

113. Popisovač osadený jemným plastickým hrotom pre 
písanie, podpisovanie, jemné kreslenie a skicovanie sada 60

114. Celofarebné zvýrazňovače pre zvýraznenie textu 
na všetkých druhoch papiera, vrátane faxového a 
samoprepisovacieho

sada 300

115. Popisovač z PP s ventilačným bezpečnostným 
uzáverom a vláknovým hrotom odolným voči zatlačeniu sada 80

116. Značkovač pre písanie na biele smaltované tabule, 
PVC, sklo, porcelán, atrament je svetlostály a za sucha 
stierateľný

sada 80

117. Špeciálny popisovač, určený na popisovanie 
kompaktných diskov a DVD,  permanentný atrament na 
alkoholovej báze

sada 80

118. CD/DVD LINER modrý, na popisovanie CD diskov 
a DVD diskov ks 60
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119. CD/DVD LINER čierny, na popisovanie CD diskov a
DVD diskov ks 100

120. Popisovač s permanentným atramentom a 
vláknovým hrotom, pre písanie a rysovanie na 
transparentné fólie pre spätnú projekciu

sada 60

121. Popisovač s permanentným atramentom a 
vláknovým hrotom, pre písanie a rysovanie na 
transparentné fólie pre spätnú projekciu

sada 60

122. Popisovač na CD/DVD - popisovač určený na 
popisovanie kompaktných CD a DVD diskov sada 80

123. Zvýrazňovač žltý, šírka stopy 1-5 mm pre 
zvýraznenie textu na všetkých druhoch papiera ks 200

124. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý čierny, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou ks 100

125. Značkovač  8566 2,5 mm hrubý červený, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou ks 50

126. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý zelený, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou, ks 50

127. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý modrý, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou ks 50

128. Zmizík na atrament do plniacich pier s 
trojuholníkovou úchopovou časťou, vláknovú hrot ks 20

129. Korekčný roller na všetky druhy atramentu a 
papiera, rýchla permanentná korekcia ks 400

130. Korekčný tekutý  lak, objem 20 ml rýchloschnúci s 
vysokou krycou schopnosťou. nezanecháva tiene na 
kópiách s benzínovým rozpúšťadlom

ks 100

131. Polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom obale s 
bezpečnostným uzáverom na rýchle a čisté lepenie 
papiera špeciálne uchytenie piestu zabraňuje vypadnutiu
náplne

ks 350

132. Disperzné lepidlo, hmotnosť 110g ks 30

133. Lepiaci roller s vymeniteľnou náplňou, lepidlo sa 
nanáša z lepiacej pásky, lepí papier, kartón, fotografie, 
fólie a umelé hmoty

ks 60

134. Náhradná kazeta  do lepiaceho rolera p.č. 139 ks 60

135. Sekundové lepidlo, hmotnosť 3g ks 100

136. Lepiaca páska  s odvíjačom priehľadná ks 500

137. Lepiaca páska priehľadná ks 420

138. Lepiaca páska kobercová obojstranná ks 50

139. Zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým 
vedením spiniek. Kapacita náplne cca 100 spiniek 24/ 6 
alebo 150 spiniek 26/ 6.

ks 150

140. Zošívačka, celokovová kancelárska, kapacita 
zošívania: 50 listov Spony: 24/6, 24/8, 26/6 ks 100

141. Zošívačka mini s kovovým mechanizmom, na 
kancelárske spinky No.10 ks 30

142. Bloková veľká zošívačka s kapacitou zošitia do 100
listov, na spin-ky 23/6-13 ks 15

143. Kancelárska dierovačka s posuvným príložníkom, 
kovovým mechanizmom, plastové telo. ks 150

144. Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi a 
posuvným pravítkom ks 10

145. Rozošívač, univerzálny odsponkovač pre všetky 
typy spôn ks 100

146. Listové spony oblé  kovové 25 mm krabica 800

147. Listové spony oblé kovové 50 mm krabica 200
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148. Listové spony oblé kovové 77 mm krabica 200

149. Spinky do zošívačky, zošívanie do 10 listov krabica 50

150. Spinky do zošívačky, zošívanie do 30 listov krabica 700

151. Spinky do zošívačky 24/8 krabica 50

152. Spinky do zošívačky 23/10 krabica 60

153. Spinky do zošívačky 23/13 krabica 20

154. Spinky do zošívačky 23/15 krabica 10

155. Kancelárske nožnice z nerezovej ocele s 
pogumovanou rúčkou, veľkosť cca. 21 cm ks 150

156. Kancelárske nožnice z nerezovej ocele s 
pogumovanou rúčkou, veľkosť cca. 14 cm ks 60

157. Klipy čierne v šírke 19 mm na zopnutie papierov krabica 60

158. Klipy čierne v šírke 25 mm na zopnutie papierov krabica 100

159. Klipy čierne v šírke 32 mm na zopnutie papierov krabica 120

160. Klipy čierne v šírke 41 mm na zopnutie papierov krabica 100

161. Klipy čierne v šírke 51 mm na zopnutie papierov krabica 50

162.Špendlíky celokovové 99, v papierovej krabičke krabica 30

163. Vizitkár 4-radový krúžkový, formát A5 ks 50

164. Rotačný vizitkár s  200 obojstrannými vreckami a 
abecedným rozraďovačom ks 10

165. Kancelársky plastový odkladač pre formáty A4 ks 150

166. Stojan na  písacie potreby z nepriehľadného plastu ks 100

167. Magnetický zásobník na spony ks 30

168. Zvlhčovacia  poduška gelová ks 30

169. Písacia podložka s klipom ks 50

170. Zakladač formát  A4 pákový, potiahnutý z vonkajšej
strany plastom a z vnútornej hladkým papierom, šírka 
chrbta 75 mm

ks 1000

171. Zakladač formát A4 pákový, potiahnutý z vonkajšej 
strany plastom a z vnútornej hladkým papierom, šírka 
chrbta 50 mm

ks 1000

172. Zakladač formát A4 závesný mramor, šírka chrbta 
7,5 cm ks 300

173. Dosky na spisy formát A4 ks 1500

174. Dosky na spisy formát A3 ks 50

175. Dosky na spisy s klipom LEITZ VIVANTO, formát 
A4 ks 80

176. Dosky na spisy zatváracie s klipom, formát A4 ks 60

177. Plastový box na dokumenty, formát  A4, s tromi 
chlopňami vyrobený zo silného polypropylénu 700 mic. ks 100

178. Závesné obaly s plátenými bočnicami na 
zakladanie voľných listov do formátu A4 ks 100

179. Rýchloviazač, formát A4 tvrdený, nezávesný ks 500

180. Rýchloviazač, formát A4 závesný s plnou prednou 
stranou ks 1000

181. Závesné kartónové zakladacie dosky určené na 
zakladanie dokumentov do formátu A4. Súčasťou dosiek
je plastový rozlišovač s vymeniteľným papierovým 
štítkom

ks 100

182. Odkladacie mapy bez chlopní ks 1000

183. Odkladacie mapy s 3 chlopňami ks 1000

184. Odkladacia mapa s 3 chlopňami a gumičkou, 
formát  A4 ks 1000
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185. Obálka na spisy plastová, formát B5 zapínacia ks 50

186. Obálka na spisy, formát A4 ks 50

187. Doska s klipom z PVC, formát A5 ks 30

188. Doska s klipom a výsekom, formát A4 ks 50

189. Aktovka  s držadlom z pevného kartónu ks 30

190. Aktovka s držadlom a 12 plastovými priehradkami s
rozlišovačmi ks 30

191. Stojan na časopisy z lakovaného tuhého kartónu ks 150

192. Stojan na časopisy plastový rôzne farby ks 100

193. Archivačný kontajner na prehľadné ukladanie a 
archiváciu zakladačov. Bočné otvory na prenos 
kontajnera, špeciálne  otvory a úchytky. Na veku a 
bočných stranách je potlač na popis obsahu

ks 100

194. Archívna škatuľa s predným otváraním ECO hnedá,
340x259x439 mm ks 200

195. Zakladacie euroobaly formát A4 balenie 1000

196. Euroobal formát A5 lesklý balenie 30

197. Euroobal  formát A4 extra široký ks 1000

198. Euroobal formát A4 s chlopňou na boku ks 500

199. Euroobal formát A4 na katalógy z polypropylénu,  s 
chlopňou chrániacou vložené dokumenty z hornej časti balenie 300

200. Priehľadný obal "L" formát A4 na dokumenty z 
polypropylénu. Povrch lesklý, extra pevný balenie 500

201. Euroobal na vizitky, formát A4 balenie 10

202 Obal „U“ hrubý, formát A4 ks 500

203. Rýchloviazač PVC s eurodierovaním, formát  A4 ks 500

204. Dosky lamino s gumičkou, formát A4 ks 300

205. Karisblok lamino bez náplne, formát A5 ks 50

206. Karisblok lamino bez náplne, formát A4 ks 120

207.  Rýchloviazač ROC nezávesný,  celý, formát A4 ks 500

208. Ceruzka s gumou  zastrúhaná ks 1500

209. Mechanická ceruzka, šírka stopy 0,5 mm s 
gumeným úchytom a dlhou gumou ks 100

210. Mechanická ceruzka, trojuholníkový dizajn s jemne 
vrúbkovaným úchopom ks 60

211. Mechanická ceruzka VERSATIL, HB náplň ks 30

212. Tuha do mechanických ceruziek, šírka stopy 
0,5mm HB krabica 50

213. Náhradné tuhy pre mechanické ceruzky  2mm krabica 20

214. Perá atramentové modré na bombičky  so zlatými 
doplnkami ks 120

215. Luxusné perá atramentové ks 60

216. Atramentové bombičky modré balenie 100

217. Fľaštičkový atrament Parker modrý zmývateľný pre 
perá Parker ks 10

218. Pero guličkové s modrou vymeniteľnou náplňou 
4406, kombinácia plastu a kovu, dodávané ako mix 
farieb

ks 1000

219. Pero guličkové  s transparentným farebným telom, 
s gumeným úchopom a vymeniteľnou náplňou modrej 
farby

ks 1000

220. Pero guličkové s modrou náplňou, dodávané ako 
mix šiestich rôznych farieb tela. Vymeniteľná náplň 4406 ks 1000
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221. Pero Energel Liquid gel Ink 0,5mm ball alebo 
ekvivalent + B200 ks 600

222. Guličkové kovové pero s modrou náplňou, 
vymeniteľná náplň 4442 ks 200

223. Elegantné prilepovacie guličkové pero s modrou 
náplňou na retiazke, vymeniteľná náplň ks 20

224. Elegantne píšuce guličkové pero s gumeným 
úchytom vo farbe tuhy. Plynulé neprerušované linky a 
písmo bez fliačikov, vrúbkovaný úchyt

ks 100

225. Čínske guličkové pero ORIGINAL ks 60

226. Štvorfarebné kovové  strieborné guličkové pero s 
vymeniteľnými náplňami 5170 ks 60

227. Keramické pero v tmavých farbách s 
pogumovaným telom príjemným na dotyk a s kovovým 
strieborným klipom

ks 200

228. Gelové perá 4-farebné sada 60

229. Gélové pero modré s vymeniteľnou náplňou, 
vyrobené z transparentného plastu s pogumovaným 
ergonomicky tvarovaným úchopom vo farbe náplne

ks 200

230. Roller gumovateľný s tekutou náplňou, 
prepisovateľný. Špeciálny atrament - napísaný text sa dá
vymazať a znova prepísat na tom istom mieste.

ks 250

231. Pastelky trojhranné, v balení 24 ks balenie 30

232. Náplň do pera  2059 ks 50

233. Náplň pre pero guličkové, ktorého technické a 
kvalitatívne parametre sú uvedené v p.č. 228 ks 50

234. Náplň  do pera  4406 ks 50

235. Náplň  do pera 4442 kovová ks 50

236. Náplň  do pera čierna, červená, zelená, modrá 
5170 ks 50

237. Náplň do pera DO 244 kovová modrá ks 50

238. Náplň do guličkového pera PARKER modrá F  
/0,8mm/ ks 50

239. Náplne pre perá, ktorých technické a kvalitatívne 
parametre sú uvedené v p.č. 234 ks 200

240. Atrament modrý do plniacich pier ks 20

241. Razítková farba ks 50

242. Plastová guma s bielym koncom na ceruzky a 
modrým koncom na atrament popisovačov a farebných 
pier

ks 250

243. Strúhadlo so zásobníkom ks 250

244. Strúhadlo na stôl ks 15

245. Strúhadlo na batérie ks 10

246. Pravítko z PVC  20 cm ks 50

247. Pravítko z PVC 30 cm ks 150

248. Pravítko z PVC  50 cm ks 20

249. Plastový priesvitný pravouhlý trojuholník s ryskou ks 50

250. Alkalické batérie AAA LR 03 ks 640

251. Alkalické batérie AA LR 6 ks 640

252. Alkalická batéria 9V ks 60

253. Batéria C LR 14 ks 60

254. Batéria D LR 20 ks 40

255. Gombíková batéria CR 2032 ks 30
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256. Gombíková batéria CR 2016 ks 30

257. Špagát trikolóra na pečatenie dokumentov ks 60

258. Špagát polypropylénový 200 g ks 100

259. Igelitová taška potlačená s pásovým uchom ks 1000

260. Darčeková taška LUX malá ks 30

261. Darčeková taška LUX stredná ks 80

262. Darčeková taška LUX maxi ks 20

263. Darčeková taška DT 15 ks 100

264. Kôš na odpad mriežkový z PVC ks 60

265.  Karty PVC 0,76 mm na potlač do tlačiarne, biele ks 1000

266. Závesný remienok s poistkou, textilný s kovovou 
karabínkou balenie 150

267. Štipce k uchyteniu visačiek na odev balenie 10

268. Bezkontaktné čipové karty s anténou RFID, 125 
KHz ks 500

269. Karta PVC 30 mil.bez výseku bal. 10

270. Tlačivo "Registratúrny denník" ks 20

271. Tlačivo "Kniha evidencie návštev" ks 20

272. Batéria gombíková LR 44, AG 13, 1,5 V ks 60

273. Batéria gombíková CR 2430 ks 40

274. Tuha Parker Rollerball refill M 0,7 ks 20

275. Papiere A4 metalické farba strieborná bal. 5

276. Papiere A4 metalické farba champagne bal. 5

277. Papier A4 color copy bal. 5

278. Papier A4 color copy lesklý bal. 5

279. Papier motif 120 g/m2 krémový CR 20/A2 bal. 5

280. Papier A4 farebný 80 g BE66 vanilkový bal. 5

281. Papier A4 farebný 80 g YE23 žltý bal. 5

282. Zošit A6 ks 50

283. Náplň pre roller Pentel Energel 0,7 mm ks 120

284. Viazacie gumičky prírodné krab. 30

285. Obálka C4 doporučene s krycou pásku bal. 4

286. Obálka C4 samop. Do vlastných rúk bal 20

287. Obálka C5 samop. bal. 2

288. Obálka C5 samop. Do vlastných rúk bal. 10

289. Rýchloviazač A4 závesný prešpánový ks 1000

290. Atrament červený ks 10

291. Zvýrazňovač modrý 8852, 1-4,6 mm šírka stopy ks 100

292. Lepiaca páska obojstranná 12,7mm x 6,3m ks 30

293. Magnetická tabuľa ks 5

294. Papier CCC mat.A4 bal. 10

295. Zakladač A4 pákový celoplastový 7,5 cm ks 200

296. Zakladač A5 pákový ks 20

297. Zakladač A4 2-krúžkový ks 20

298. Zakladač A4 4-krúžkový celoplastový prezentačný 
6 cm ks 200

299. Laminovacia fólia bal. 5

300. Popisovač  čierny hr.1-2 mm ks 20
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301. Popisovač biely hr. 1-2 mm ks 20

302. Náhrada do vizitkára A5, 4 rada, 110x240 mm bal. 20

303. Fotopapier A3, HP 297x420 mm,250g/m2,lesklý bal. 5

304. Žiadosť o odpis registra trestov /7/ ŠEVT 20 111 4b bal. 15

305. Popisovač Liner 4651 M, š. stopy 0,5 modrý ks 100

306. Popisovač Liner 4651 M, š. stopy 0,5 čierny ks 100

307. Popisovač Liner 4651 M, š. stopy 0,5 červený ks 100

308. Popisovač Liner 4651 M, š. stopy 0,5 zelený ks 100

309. Popisovač Liner 4651 M sada 4 farby š. stopy 0,5 sada 100

310. Pero guľ.multifunkčné,3-farebné+mikroceruzka 0,7 
mm+guma ks 30

311. Pero guľôčkové kovové 0495 modré 0,5mm ks 500

312. Náplň do gelového pera 0,5 mm modrá ks 100

313. Horizontálny magnet. držiak na 4 popisovače na 
magnet. tabuľu ks 30

314. Magnetická stierka biela s vymeniteľnými plstenými 
vankúšikmi ks 50

315. Náhradné plstené vankúšiky pre magnetickú stierku bal. 30

316. Veľký dierovač kovový  na 150 listov ks 20

317. Popisovač na textil  čierny ks 50

318. Kancelársky papier A5 bal. 20

319. Kniha evidencie strážnej služby ks 10

320. Kniha evidencie zásahov a záznam o zásahu ks 10

321. Inšpekčná kniha dozoru A4 ks 10

322. Gumičky tenké mix farieb ks 20

323. Popisovač na biele a flipchartové tabule sada 50

324. Špendlíky farebné bal. 20

325. Drôtený set organizérov sada 30

326. Batéria GP-23 A 12V bal. 50

327. Batéria GP-27A 12V bal. 50

328. Batéria CR2025 ks 20

329. Nožnice celokovové ks 30

330. Archívne krabice ks 200

331. Krabice na sťahovanie ks 500

332. Krabice poštové 350x250x120 mm ks 500

333. Špagát jutový ks 50

334. Obal A3 na dokumenty so zapínaním ks 30

335. Antibakteriálne pero ks 200

336. Antibakteriálne gulôčkové pero so stojanom ks 30

337. Gélový roller čierny ks 50

338. Gélový roller červený ks 50

339. Gélový roller zelený ks 50

340. Gélový roller modrý ks 250

341. Batéria LR 06 1,5 V ks 300

342. Batéria LR 03 1,5 V ks 300

343. Zošívacie spinky 1000 ks v bal. bal. 50

344. Gombíková plomba 13 mm modrá 100 ks v bal. bal. 5

345. Menovka na stôl DURABLE 105x297 mm ks 200
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346. Tlač "Osobná karta na zverené predmety" ks 500

347. Tuha gélová modrá 0,7 mm ks 100

348. Tuha gélová červená 0,7 mm ks 100

349. Plastový hrebeň biely priemer 28 mm 50 ks v bal. bal. 4

350. Stolová triediaca kniha A4, 12 oddielov ks 50

351. Triediaca kniha 12-dielna s gumičkou A4 ks 50

352. Konferenčné dosky A4 s blokom na zips ks 30

353. Konferenčné dosky A4 imitácia kože, čierne ks 50

354. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
235x180 ks 50

355. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
334x234 ks 50

356. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
292x194 ks 50

357. Kartónový tubus 1000x100x2 mm ks 300

358. Euroobal A3 lesklý ks 200

359. Hrebeňová väzba predná strana číra A3 100 ks v 
bal. bal. 10

360. Hrebeňová väzba zadná strana biela A3 100 ks v 
bal. bal. 10

361. Papier color copy A4 250 g/m2 125 ks v bal. bal. 50

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

1. Xerografický papier biely, formát A4 plošná hmotnosť 80 g/m2 toler.+/-1,5, hrúbka: 111 mic. – 113 mic. 
Toler.+/-3, belosť (CIE): 166, tolerancia +/-3, v balení 500 listov

2.  Xerografický papier biely, formát A3 plošná hmotnosť 80 g/m2 toler.+/-1,5, hrúbka: 111 mic. – 113 mic. 
Toler.+/-3, belosť (CIE): 166, tolerancia +/-3, v balení  500 listov

3. Kopírovací papier farebný, intenzívne farby, formát 
A4, farby: v balíku listy rovnakej farby, v sortimente 
výber min. z farieb: žltá, lososová, zelená

plošná hmotnosť 160 g/m2 , hrúbka: 200 mic., tolerancia +/-3, 
belosť (CIE): N/A, tolerancia +/-3, balenie: v balení 250 listov,

4. Kopírovací papier farebný, intenzívne farby, formát A4
plošná hmotnosť 80g/m2, hrúbka: 200 mic., tolerancia +/-3, belosť 
(CIE): N/A, tolerancia +/-3, v balení 5x50 listov, farby: v balíku listy 
rôznej farby, napr. RAINBOX MIX alebo ekvivalent

5. Xerografický papier, formát   A4 plošná hmotnosť 80g/m2, 1 balenie 500 listov, napr. Artist 
Premium Office Paper alebo ekvivalent

6. Uhľový papier do písacích strojov alebo na ručné 
písanie, formát A4 čierny A4, v balení 100 listov

7. Výkresy,  kresliaci biely bezdrevnatý  kartón,  formát 
A4 plošná hmotnosť 180 g/m2, balenie 200 hárkov

8. Výkresy,  kresliaci biely bezdrevnatý kartón, formát A3 plošná hmotnosť 180 g/m2, v balení 200 hárkov

9. Lesklý fotografický papier,  formát A4
napr. HP Premium, plošná hmotnosť 240 g/m², v balení  20 listov 
alebo lesklý fotografický papier HP, plošná hmotnosť 250 g/m², v 
balení 25 listov,  alebo ekvivalent

10. Foto papier, saténovo matný, biely, formát A4
napr. HP Premium Satin-matt Photo Paper, plošná hmotnosť  240 
g/m2, 20 ks v balení alebo HP  Photo Paper, plošná hmotnosť 230 
g/m2, 25 ks v balení alebo ekvivalent

11. Dvojhárky linajkové, skladaný bezdrevný papier, 
formát A3 linajková úprava, v balení 250 hárkov

12. Dvojhárky štvorčekové, skladaný bezdrevný papier, 
formát A3 štvorčeková úprava, v balení 250 hárkov

13. Baliaci papier biely, rozmer 90x126 cm plošná hmotnosť 90 g/m2,  v hárkoch, z bielenej celulózy

14. Obálka C6 samolepiaca biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 80 g/ m2, 
rozmer: 114 x 162 mm, bez vnútornej potlače, v balení 1 000 ks

15. Obálka DL samolepiaca biela obálka, z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 80 g/ m2, 
rozmer: 110x220mm mm, bez vnútornej potlače
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16. Obálka DL s okienkom vpravo, samolepiaca biela obálka, z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 80 g/ m2, 
rozmer: 110x220mm, bez vnútornej potlače

17. Obálka C5 samolepiaca biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 80 g/ m2, v 
balení 1 000 ks

18. Obálka C4 samolepiaca
biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 90 g/ m2, 
otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače, rozmer: 324 mm x 
229 mm

19. Obálka B4 samolepiaca
biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 90g/ m2, 
otvor na kratšej strane; bez vnútornej potlače, rozmer: 353 mm x 
250 mm

20. Obálka s doručenkou, B6 Doporučene samolepiaca biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 90 g/ m2, 
rozmer: 125 x 176 mm, bez vnútornej potlače, samoprepisovacia

21. Obálka s doručenkou B6 Doporučene do vlastných 
rúk, samolepiaca

biela obálka z bezdrevného papiera, plošná hmotnosť 90 g/ m2, 
rozmer: 125 x 176 mm, bez vnútornej potlače, samoprepisovacia

22.Bublinková obálka, rozmer 32x45,5cm
jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom, fólia s 
vankúšikmi, prostredníctvom ktorej  sú obálky elastické a odolné 
voči roztrhnutiu a vode

23. Bublinková obálka, rozmer 29x37cm
jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom, fólia s 
vankúšikmi, prostredníctvom ktorej  sú obálky elastické a odolné 
voči roztrhnutiu a vode.

24. Bublinková obálka na CD rozmer 22x17,5cm

25. Bublinková obálka, rozmer 18x26,5 cm
jednoduchý spôsob balenia samolepiacim uzáverom, fólia s 
vankúšikmi, prostredníctvom ktorej  sú obálky elastické a odolné 
voči roztrhnutiu a vode.

26. Obálka na CD/DVD s okienkom rozmer 13x13 cm

27. Poštová taška B4, X dno, hnedá rozmer 25x35,3 cm, plošná hmotnosť 130g/m2

28. Poštová taška, B4,  X dno, s textilnou výstužou rozmer 25x35,3cm

29. Papierové vrecia rozmer 55x110 cm,  3-vrstvové pevné určené na skart

30. Otvárač dopisov kovový

31. Plastelína 10-farebná na papierovej podložke vo 
fóliovom obale hmotnosť 200 g

32. Nalepovacie bločky, špalík 75x75 mix neónových farieb, 400 lístkov v bloku

33. Poznámková kocka biela 9x9x5 cm lepená rovná

34. Nalepovacie bločky, špalík 50x50 mix neónových farieb, 240 lístkov v bloku

35. Samolepiace záložky NEON 4-farebné rozmery 45x20mm, v balení 200 ks záložiek

36. Samolepiace priesvitné záložky , 5 farieb napr. AURO alebo ekvivalent

37. Acetátové záložky, priehľadná lepiaca časť a farebná
časť na označenie

prelepiteľné, znovunalepiteľné a popisovateľné, rozmery 
25x43mm, balenie 50 listov, farba žltá s potlačou,  napr. Indexy 
Post-it, široké žlté PODPIS alebo ekvivalent

38. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 48,5x25,4 mm v balení 100 hárkov

39. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 68x47 mm v balení 100 hárkov

40. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 70x36 mm v balení 100 hárkov

41. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 105x35 mm v balení 100 hárkov

42. Samolepiace etikety biele, rozmer  cca 105x48 mm v balení 100 hárkov

43. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 210x297 mm v balení 100 hárkov

44. Samolepiace etikety biele, rozmer cca 89x36,1 mm dvojradové-tabelačné etikety,  v balení 100 hárkov

45. Úzke kartónové  rozraďovače s dierovaním 
umožňujúce  rozradiť dokumenty v zakladači alebo 
rýchloviazači

plošná hmotnosť 200 g/m2,  rozmer: 105 × 240 mm, mix 5 farieb, 
100 ks v balení

46. Priepustka z budovy, formát A7 v bloku 100 listov

47. Žiadanka na prepravu, formát A6 v bloku 100 listov

48. Príjmový pokladničný doklad s DPH,  formát A6 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier

49. Dovolenka,  formát A6 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier

50. Výdavkový pokladničný doklad s DPH, formát A6 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier
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51. Výdajka-prevodka s DPH, formát A5 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier

52. Výdajka-prevodka s DPH, formát A4 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier

53. Protokol utajovaných písomností  ŠEVT 01 166 3 formát A4

54. Doručovací zošit ŠEVT 01 024 0 30 listov

55. Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy, ŠEVT
30 605 7 v bloku 100 listov, samoprepisovací papier

56. Pokladničná kniha, formát A4, ŠEVT I /13 samoprepisovací papier, číslovaná

57. Kniha príchodov a odchodov, formát  A4 50 listov

58. Kniha došlej-odoslanej pošty, formát A4 tvrdá väzba obsahuje 100 listov

59. Náplň do karisbloku formát A4 linajková, 100 listov

60. Náplň do karisbloku A5 linajková, 100 listov

61. Poznámkový blok, formát A4
70 listový z bezdrevného papiera, linajkový,  dierovanie 
umožňujúce zakladanie do karisblokov, napr. OFFICE alebo 
ekvivalent

62. Skladové karty  30 417 9b /typ b/ formát  A5

63. Poznámkový blok, formát A4, 50 listov
lepený, bez linajok, v kratšej strane zosilnenie farebnou lemovkou, 
pre ľahké vytrhnutie listy perforované, napr. napr. EKO alebo 
ekvivalent

64. Poznámkový blok, formát A5, 70 listov z bezdrevného papiera, linajkový,  dierovanie umožňujúce 
zakladanie do karisblokov, napr. OFFICE alebo ekvivalent

65. Poznámkový blok,  formát A6, 50 listov lepený, linajkový  v kratšej strane zosilnenie farebnou lemovkou, 
pre ľahké vytrhnutie listy perforované, napr. EKO alebo ekvivalent

66. Poznámkový blok formát A4, s kovovou  špirálou po 
dlhšej strane

70 listový, linajkový, s otvormi na zakladanie do šanónov, napr. 
COLLEGE alebo ekvivalent

67. Poznámkový blok formát A5, s kovovou  špirálou po 
dlhšej strane

70 listový, linajkový s otvormi na zakladanie do šanónov, napr. 
COLLEGE alebo ekvivalent

68. Záznamová kniha formát A4, linajková 100 listov

69. Záznamová kniha formát A5, linajková 100 listov

70. Záznamová kniha formát A6, linajková 100 listov

71. Záznamová kniha formát A4, bez linajok 100 listov

72. Záznamová kniha formát A5, bez linajok 100 listov

73. Zošit formát A4 linajkový 60 listový, bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

74. Zošit formát A4 bez linajok 60 listový, bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

75. Zošit formát A5 linajkový 60 listový, bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

76. Zošit formát A5  bez linajok 60 listový, bezdrevitý biely papier; obal polotuhý

77. Záznamová kniha formát A5 linajková s ABC registrom, 100-listová, rozmer 20,5x14,5 cm s tvrdými 
doskami

78. Telefónny adresár rozmer cca 180x130 mm s abecedným registrom v tvrdom obale

79. Korková nástenka, rozmer 120 x 90 cm drevený rám

80. Korková nástenka, rozmer 90 x 60 cm drevený rám

81. Korková nástenka, rozmer 60 x40 cm drevený rám

82. Pripínačky do korkových tabúľ 100 ks v krabičke

83. Nástenka magnetická - magnetická tabuľa hliníkový rám, rozmer 90 x 60cm

84. Magnety 30 mm s plastom mix farieb, 7 ks v balení

85. Flipchart s tabuľou, s poličkou na popisovače nastaviteľná výška: minimálna výška: max.120 cm, maximálna 
výška: min. 190 cm, rozmer: min. 65 cm x min. 98 cm (š x v)

86. Podpisová kniha v imitácii kože s okienkom na 
prednej strane na jednoduchú výmenu popisovateľného 
štítka

rozťahovateľný chrbát, 15 oddielov

87. Blok na flipchart z extra bieleho papiera plošná hmotnosť min. 80 g/m2, blok obsahuje 20 hárkov, rozmer 
65 x 98 cm (š x v), kompatibilné s flipchartovým stojanom

88. Podložka pod myš s gélovou opierkou pre zápästie rozmery cca 230x200x25mm, napr. Gembird alebo ekvivalent
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89. Podložka pod myš s motívom rozmer cca 240x190x2mm

90. Číra priehľadná PVC fólia formát  A4 pre hrebeňovú väzbu, prevedenie v hrúbke 150 mikrónov, 100 ks v
balení

91. Nepriehľadný obal formát A4 pre hrebeňovú väzbu
kartón plošná hmotnosť 270 g/m2, z jednej strany lesklý lakovaný 
povrch, zadná strana v bielej matnej úprave, farba  biela, 100 
ks/bal

92. Hrebeň plastový 6 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 6 mm do 15 listov papiera plošnej hmotnosti 80 g/m2 
papiera, 21 krúžkov, na formát A4,farba biela, 100 ks/balenie

93. Hrebeň plastový 8 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 8 mm na 11-20 listov, plošnej hmotnosti 80 g/m2, 21 
krúžkov, na formát A4, farba biela, 100 ks/ bal.

94. Hrebeň plastový 10 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 10 mm na 41 - 55 listov, plošná hmotnosť  80g/m2 papiera,
21 krúžkov, na formát A4, farba biela,  100ks/bal

95. Hrebeň plastový 12 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 12 mm na 56 - 80 listov, plošná hmotnosť  80g papiera, 21 
krúžkov, na formát A4, farba  biela, 100ks/bal

96. Hrebeň plastový 14 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 14 mm na 81 - 100 listov, plošná hmotnosť 80g papiera, 21
krúžkov, na formát A4, farba biela,  100ks/bal

97. Hrebeň plastový 19 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 19 mm na 121 - 150 listov, plošná hmotnosť 80g papiera, 
21 krúžkov, na formát A4, farba biela,  100ks/bal

98. Hrebeň plastový 22 mm pre hrebeňovú väzbu, okrúhly 22 mm do 180 listov, plošná hmotnosť 80g papiera, 21 
krúžkov, na formát A4, farba biela,  100ks/bal

99. Hrebeň plastový 25 mm pre hrebeňovú väzbu okrúhly 25 mm do 210 listov, plošná hmotnosť 80g papiera, 21 
krúžkov, na formát A4, farba biela,  100ks/bal

100. Laminovacia fólia lesklá,  rozmer 111x154, formát 
A6 125 mikr., balenie: 100 ks

101. Laminovacia fólia lesklá rozmer 216x154, formát A5 125  mikr., balenie: 100 ks

102. Laminovacia fólia lesklá rozmer 216x303, formát A4 125 mikr., balenie: 100 ks

103. Laminovacia fólia lesklá rozmer 303x426, formát A3 125 mikr., balenie: 100 ks

104. Násuvné lišty  z plastu, biele , nasúvanie do 30 
listov napr. DURABLE alebo ekvivalent

105. Násuvné lišty  z plastu, biele  nasúvanie  do 60 
listov napr. DURABLE alebo ekvivalent

106. Visačky so štipcom a špendlíkom na uchytenie na 
odev pevný priehľadný PVC, rozmer 92x56mm, v balení 50 ks

107. Visačka IDS 68 na plastovú kartu priehľadný pevný plast,vkladanie karty zboku, uchytenie 
európskym štipcom. Rozmery visačky 92x68mm, v balení 50 ks

108. Pečiatka samofarbiaca dátumová výška dátumu 3,8 mm, čierne písmo ,napr. Trodat 4810 alebo 
ekvivalent

109. Dátumovka samonamáčacia, mesiac značený 
číslom napr. COLOP mini dater S120 alebo ekvivalent

110. Čistiaci sprej na biele tabule objem 250 ml, napr.Q-Connect alebo ekvivalent

111. Sprej na obrazovky, objem 250 ml na odstránenie 
nečistoty a otlačkov prstov

vhodný na televízne obrazovky, monitory, notebooky, filtre a 
akékoľvek sklenené povrchy. Antistatické zloženie redukuje 
usadzovanie prachu. Bez obsahu alkoholu,  napr. DURABLE alebo
ekvivalent

112. Mokré utierky balené v dóze s dispenzorom na 
odtrhávanie s možnosťou dopĺňania náhradnými 
utierkami. Sú vhodné na televízne obrazovky, monitory, 
notebooky, filtre a akékoľvek sklenené povrchy

antistatické zloženie redukuje usadzovanie prachu. Bez obsahu 
alkoholu. Obsah 100 utierok,  napr. DURABLE alebo ekvivalent

113. Popisovač osadený jemným plastickým hrotom pre 
písanie, podpisovanie, jemné kreslenie a skicovanie

šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1500 m, sada 4 farieb, napr.  Liner
CENTROPEN 2611 alebo ekvivalent

114. Celofarebné zvýrazňovače pre zvýraznenie textu 
na všetkých druhoch papiera, vrátane faxového a 
samoprepisovacieho

klinový hrot, šírka stopy 1 - 4,6 mm, sada 4 farieb, napr. 
CENTROPEN 8852  alebo ekvivalent

115. Popisovač z PP s ventilačným bezpečnostným 
uzáverom a vláknovým hrotom odolným voči zatlačeniu

šírka stopy 1,8 mm,  sada 6 farieb, napr. CENTROPEN 7790 alebo
ekvivalent

116. Značkovač pre písanie na biele smaltované tabule, 
PVC, sklo, porcelán. Atrament je svetlostály a za sucha 
stierateľný

má  guľatý hrot so šírkou stopy 2,5 mm,  sada 4 farieb, napr. 
CENTROPEN 8559 alebo ekvivalent
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117. Špeciálny popisovač, určený na popisovanie 
kompaktných diskov a DVD,  permanentný atrament na 
alkoholovej báze

šírka stopy písma 1 mm, sada 4 farieb, napr. CD/DVD PEN 2606 
alebo ekvivalent

118. CD/DVD LINER modrý, na popisovanie CD diskov 
a DVD diskov

šírka stopy  0,6 mm, permanentný atrament na alkoholovej báze, 
napr.  2616 alebo ekvivalent

119. CD/DVD LINER čierny, na popisovanie CD diskov a
DVD diskov

šírka stopy  0,6 mm, permanentný atrament na alkoholovej báze, 
napr.  2616 alebo ekvivalent

120. Popisovač s permanentným atramentom a 
vláknovým hrotom, pre písanie a rysovanie na 
transparentné fólie pre spätnú projekciu

šírka stopy 0,6 mm,  sada 4 farieb, napr.  CENTROPEN 2636 
PERMANENT alebo ekvivalent

121 Popisovač s permanentným atramentom a 
vláknovým hrotom, pre písanie a rysovanie na 
transparentné fólie pre spätnú projekciu

šírka stopy 1 mm,  sada 4 farieb, napr.  CENTROPEN 2637 
PERMANENT alebo ekvivalent

122. Popisovač na CD/DVD - popisovač určený na 
popisovanie kompaktných CD a DVD diskov

permanentný atrament na alkoholovej báze, šírka stopy 0,5 mm, 
dodanie v sade 4 ks, m.j. cena sa určuje za 1 sadu

123. Zvýrazňovač žltý, šírka stopy 1-5 mm  pre 
zvýraznenie textu na všetkých druhoch papiera napr. Pelikan alebo ekvivalent

124. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý čierny, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou značkovač 8566, napr.Centropen alebo ekvivalent

125. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý červený, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou značkovač 8566, napr.Centropen alebo ekvivalent

126. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý zelený, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou, značkovač 8566, napr.Centropen alebo ekvivalent

127. Značkovač 8566 2,5 mm hrubý modrý, 
permanentný popisovač s guľatou špičkou značkovač 8566, napr.Centropen alebo ekvivalent

128. Zmizík na atrament do plniacich pier s 
trojuholníkovou úchopovou časťou

vláknový hrot s priemerom 2 mm, odolný proti zatlačeniu, 
ventilačný uzáver 2539

129. Korekčný roller na všetky druhy atramentu a 
papiera, rýchla permanentná korekcia

rýchloschnúci film bez rozpúšťadiel jednorázový, cca šírka 4,2mm, 
dĺžka 8,5m, napr. Pritt Compact alebo ekvivalent

130. Korekčný tekutý  lak, objem 20 ml, rýchloschnúci s 
vysokou krycou schopnosťou. nezanecháva tiene na 
kópiách s benzínovým rozpúšťadlom

napr.  Pritt alebo ekvivalent

131. Polotuhá lepiaca tyčinka v plastovom obale s 
bezpečnostným uzáverom na rýchle a čisté lepenie 
papiera špeciálne uchytenie piestu zabraňuje vypadnutiu
náplne

hmotnosť 17 g, napr. Pritt Stick alebo ekvivalent

132. Disperzné lepidlo hmotnosť 110g, napr. Pritt GAMAFIX 110 g alebo ekvivalent

133. Lepiaci roller s vymeniteľnou náplňou, lepidlo sa 
nanáša z lepiacej pásky, lepí papier, kartón, fotografie, 
fólie a umelé hmoty

dĺžka 14m, napr. Lepiaci Pritt Roller non-permanent +B138

134. Náhradná kazeta  do lepiaceho roleru p.č. 139

135. Sekundové lepidlo, hmotnosť 3 g napr. LOCTITE Super ATTAK  Glass alebo ekvivalent

136. Lepiaca páska priehľadná s odvíjačom rozmery: cca 12mmx33 m

137. Lepiaca páska priehľadná rozmery: cca 48mmx66m

138. Lepiaca páska kobercová obojstranná rozmery: 50mmx25m

139. Zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým 
vedením spiniek. Kapacita náplne cca 100 spiniek 24/ 6 
alebo 150 spiniek 26/ 6.

hĺbka zošívania cca 5 cm, rôzne farby. Kapacita listov 25, napr. 
SAX 39 alebo ekvivalent

140. Zošívačka, celokovová kancelárska, kapacita 
zošívania: 50 listov, spony: 24/6, 24/8, 26/6 napr. SAX 299 alebo ekvivalent

141. Zošívačka mini s kovovým mechanizmom, na 
kancelárske spinky No.10

142. Bloková veľká zošívačka s kapacitou zošitia do 100
listov, na spinky 23/6-13

143. Kancelárska dierovačka s posuvným príložníkom, 
kovovým mechanizmom, plastové telo

rozpätie dier 8 cm, kapacita dierovania: 25 listov, napr. SAX 325 
alebo ekvivalent

144. Dierovačka so štyrmi dierovacími otvormi a 
posuvným pravítkom kapacita dierovania 16 listov
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145. Rozošívač, univerzálny odsponkovač pre všetky 
typy spôn mix farieb, napr. rozšívačka SAKOTA DCA 0474 alebo ekvivalent

146. Listové spony oblé  kovové, 25 mm 100 ks v krabičke

147. Listové spony oblé kovové, 50 mm 100 ks v krabičke

148. Listové spony oblé kovové, 77 mm 50 ks v krabičke

149. Spinky do zošívačky, zošívanie do 10 listov 1 000 ks spiniek v krabičke, napr.  ESSELTE No.10  alebo 
ekvivalent

150. Spinky do zošívačky, zošívanie do 30 listov 1 000 ks spiniek v krabičke, napr Spinky ESSELTE 24/6

151. Spinky do zošívačky 24/8 1 000 ks v krabičke

152. Spinky do zošívačky 23/10 1 000 ks v krabičke

153. Spinky do zošívačky 23/13 1 000 ks v krabičke

154. Spinky do zošívačky 23/15 1 000 ks v krabičke

155. Kancelárske nožnice z nerezovej ocele s 
pogumovanou rúčkou veľkosť cca 21 cm

156. Kancelárske nožnice z nerezovej ocele s 
pogumovanou rúčkou veľkosť cca 14 cm

157. Klipy čierne v šírke 19 mm na zopnutie papierov v balení 12 ks, m.j. cena sa určuje za 1 bal

158. Klipy čierne v šírke 25 mm na zopnutie papierov v balení 12 ks, m.j. cena sa určuje za 1 bal

159. Klipy čierne v šírke 32 mm na zopnutie papierov v balení 12 ks, m.j. cena sa určuje za 1 bal

160. Klipy čierne v šírke 41 mm na zopnutie papierov v balení 12 ks, m.j. cena sa určuje za 1 bal

161. Klipy čierne v šírke 51 mm na zopnutie papierov. v balení 12 ks, m.j. cena sa určuje za 1 bal

162. Špendlíky celokovové 99, v papierovej krabičke balenie 50g, dĺžka špendlíka 18 mm , priemer drôtu 0,60 mm, 
priemer hlavičky 1,40 mm

163. Vizitkár 4-radový krúžkový formát A5 rôzne farby

164. Rotačný vizitkár s  200 obojstrannými vreckami a 
abecedným rozraďovačom napr.  ICO 400 alebo ekvivalent

165. Kancelársky plastový odkladač pre formáty A4, zásuvný systém,  čierny a modrý, napr. OFFICE alebo ekvivalent, 
veľkosť 360x255x70 mm

166. Stojan na  písacie potreby z nepriehľadného plastu 6 kruhových dielov rôzne farby, napr. Polytube alebo ekvivalent

167. Magnetický zásobník na spony napr. ICO alebo ekvivalent

168. Zvlhčovacia  poduška gelová objem 20 ml

169. Písacia podložka s klipom rozmery  232x340mm,  rôzne farby, napr. STANDARD alebo 
ekvivalent

170. Zakladač formát  A4 pákový, potiahnutý z vonkajšej
strany plastom a z vnútornej hladkým papierom, šírka 
chrbta 75 mm

páková mechanika, kovový  prítlak, chrbtový otvor, plastové  
vrecko na chrbte s vymeniteľným papierovým štítkom, ochranná 
kovová   lišta, rôzne farby

171. Zakladač formát A4 pákový, potiahnutý z vonkajšej 
strany plastom a z vnútornej hladkým papierom,  šírka 
chrbta 50 mm

páková mechanika, kovový  prítlak, chrbtový otvor, plastové  
vrecko na chrbte s vymeniteľným papierovým štítkom, ochranná 
kovová   lišta, rôzne farby

172. Zakladač formát A4 závesný mramor, šírka chrbta 
7,5 cm

zakladač s papierovým poťahom čierneho mramorového vzoru s 
mechanizmom na umiestnenie závesných máp, vybavený 
chrbtovým krúžkom a natlačenou etiketou

173. Dosky na spisy formát A4 kartón so šnúrkami, jednostranne poťahované,  rôzne farby

174. Dosky na spisy formát A3 kartón s chrbtom so šnúrkami,  jednostranne poťahované,  rôzne 
farby

175. Dosky na spisy s klipom LEITZ VIVANTO, formát 
A4 modré, zelené, oranžové, čierne

176. Dosky na spisy zatváracie s klipom, formát A4 rozmery  232x340, rôzne farby, napr. ESSELTE alebo ekvivalent

177. Plastový box na dokumenty, formát  A4, s tromi 
chlopňami vyrobený zo silného polypropylénu 700 mic.

uzatvárateľný gumičkou, kapacita cca 300 listov, rozmery cca 
327x250x32mm, rôzne farby

178. Závesné obaly s plátenými bočnicami na 
zakladanie voľných listov do formátu A4

kovové háčiky garantujú dlhodobé používanie. Súčasťou obalu je 
plastový index a papierový štítok,  rôzne farby

179. Rýchloviazač formát A4 tvrdený, nezávesný spodná strana vystužená lepenkou, priehľadná predná strana,  
rôzne farby
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180. Rýchloviazač formát A4 závesný s plnou prednou 
stranou EKO kartón, plošná hmotnosť 200g, rôzne farby

181. Závesné kartónové zakladacie dosky určené na 
zakladanie dokumentov do formátu A4. Súčasťou dosiek
je plastový rozlišovač s vymeniteľným papierovým 
štítkom

rozlišovač je možné upevniť v 9 rôznych pozíciách. Lisované dno 
umožňuje zvýšiť kapacitu až na 3 cm, rôzne farby, napr. 
PENDAFLEX COLLECTON  alebo ekvivalent

182. Odkladacie mapy bez chlopní EKO kartón, plošná hmotnosť 200g/m2,  rôzne farby

183. Odkladacie mapy s 3 chlopňami EKO kartón, plošná hmotnosť 200-220g/m2,  rôzne farby OM3

184. Odkladacia mapa s 3 chlopňami a gumičkou, 
formát A4 prešpánová, rôzne farby

185. Obálka na spisy plastová, formát B5 zapínacia,  rôzne farby

186. Obálka na spisy, formát A4 farebný priehľadný polypropylén,  zapínacia,  rôzne farby

187. Doska s klipom z PVC, formát A5 zatváracia doska pre vodičov, s klipom, pútkom na pero a 
záložkami na úschovu dokumentov,mix farieb

188. Doska s klipom a výsekom, formát A4 dvojdoska  vyrobená z extra silnej lepenky potiahnutej kvalitnou 
plastovou fóliou v rôznych farbách

189. Aktovka  s držadlom z pevného kartónu
z vonkajšej strany potiahnutá plastom, z vnútornej strany svetlý 
mramorový papier, rôzne farby, napr.  ESSELTE alebo ekvivalent, 
rôzne farby

190. Aktovka s držadlom s 12 plastovými  priehľadnými  
priehradkami a  rozlišovačmi rôzne farby

191. Stojan na časopisy z lakovaného tuhého kartónu šírka chrbta  110 mm, napr.  MONTANA alebo ekvivalent

192. Stojan na časopisy plastový, rôzne farby 100 mm široký, napr. ECONOMY alebo ekvivalent

193. Archivačný kontajner na prehľadné ukladanie a 
archiváciu zakladačov. Bočné otvory na prenos 
kontajnera, špeciálne otvory a úchytky. Na veku a 
bočných stranách je potlač na popis obsahu

Kapacita kontajnera je 6 zakladačov, príp. stojanov na časopisy so 
šírkou chrbta 80 mm alebo 10 zakladačov so šírkou chrbta 50 mm,
napr. Esselte s rozmermi 500x330x300 mm alebo ekvivalent

194. Archívna škatuľa s predným otváraním ECO hnedá,
340x259x439 mm

Škatuľa s archivačného systému ECO navrhnutá so zeleným 
prístupom, 100% recyklovateľná s 85% podielom spotrebiteľského 
odpadu, certifikovaná FSC, veľkosť optimalizovaná na papiere A4, 
hnedá/zelená

195. Zakladacie euroobaly formát A4 lesklé, hrúbka  50 mic., otvor zhora, spevnené eurodierovanie,  v 
balení 100 ks, napr. ECONOMY alebo ekvivalent

196. Euroobal formát A5 lesklý materiál polypropylén, hrúbka 50 mic, otvor zhora, v balení 100 ks

197. Euroobal  formát A4 extra široký hrúbka 120 mic,  eurodierovanie  spevnené,  otvor zhora, napr. 
Esselte alebo ekvivalent

198. Euroobal formát A4 s chlopňou na boku hrúbka 100 mic,  eurodierovanie  spevnené, napr. Esselte alebo 
ekvivalent

199. Euroobal formát A4 na katalógy z polypropylénu,  s 
chlopňou chrániacou vložené dokumenty z hornej časti

vhodný na katalóg alebo iný objemný zviazaný dokument hrúbky 
27mm, materiál hrúbka 170 mic, v balení 12 ks

200. Priehľadný obal "L" formát A4 na dokumenty z 
polypropylénu. Povrch lesklý, extra pevný

výkroj na ľahšie vloženie a vytiahnutie dokumentu, hrúbka 170 mic,
v balení 10 ks

201. Euroobal na vizitky, formát A4 v balení 10 ks, napr. ESSELTE alebo ekvivalent

202. Obal „U“ hrubý, formát A4 transparentný, otvor zhora

203. Rýchloviazač PVC s eurodierovaním, formát  A4
predná strana priehľadná, pozdĺž chrbta biely obojstranný 
papierový zasúvací štítok, rozmery 310x235 mm, rôzne farby, 
balenie po 10 ks

204. Dosky lamino s gumičkou, formát A4 vyrobené z 
pevného kartónu obojstranne laminované, rôzne farby

205. Karisblok lamino bez náplne, formát A5 4-krúžková väzba, šírka chrbta 3 cm, rôzne farby

206. Karisblok lamino bez náplne, formát A4 4-krúžková väzba, šírka chrbta 3 cm, rôzne farby

207. Rýchloviazač ROC nezávesný,  celý, formát A4 prešpánový, rôzne farby

208. Ceruzka s gumou  zastrúhaná napr. ECONOMY alebo ekvivalent

209. Mechanická ceruzka, šírka stopy 0,5 mm s 
gumeným úchytom a dlhou gumou napr. Faber-Castell Grip Matic 1375 alebo ekvivalent
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210. Mechanická ceruzka, trojuholníkový dizajn s jemne 
vrúbkovaným úchopom šírka stopy 0,5 mm, mix farieb,  napr.  TRISTAN alebo ekvivalent

211. Mechanická ceruzka VERSATIL HB náplň, napr. KOH-I-NOOR alebo ekvivalent

212. Tuha do mechanických ceruziek, šírka stopy 0,5 
mm, tvrdosť HB napr. SAKOTA alebo ekvivalent

213. Náhradné tuhy pre mechanické ceruzky, šírka 
stopy 2mm

214. Perá atramentové modré na bombičky  so zlatými 
doplnkami napr. W-618  F alebo ekvivalent

215. Luxusné perá atramentové napr.  DUKE 921 alebo ekvivalent

216. Atramentové bombičky v balení 6 ks,  modré napr. Centropen 0019 alebo ekvivalent

217. Fľaštičkový atrament Parker,  modrý zmývateľný  
pre perá Parker objem 57 ml

218. Pero guličkové s modrou vymeniteľnou náplňou 
4406, kombinácia plastu a kovu, dodávané ako mix 
farieb

napr.  TY alebo ekvivalent

219. Pero guličkové  s transparentným farebným telom, 
s gumeným úchopom a vymeniteľnou náplňou modrej 
farby

priemer guľôčky 0,5mm,  mix farieb, napr. AFB 87301 alebo 
ekvivalent

220. Pero guličkové s modrou náplňou, dodávané ako 
mix šiestich rôznych farieb tela vymeniteľná náplň 4406, napr. EAGLE TY 382 alebo ekvivalent

221. Pero Energel Liquid gel Ink,  0,5mm ball alebo 
ekvivalent+B200 šírka stopy 0,5mm alebo ekvivalent

222. Guličkové kovové pero s modrou náplňou, 
vymeniteľná náplň 4442 mix farieb, napr.  REKORD  8020 alebo ekvivalent

223. Elegantné prilepovacie guličkové pero s modrou 
náplňou na retiazke, vymeniteľná náplň napr.  ELITE alebo ekvivalent

224. Elegantne píšuce guličkové pero s gumeným 
úchytom vo farbe tuhy. Plynulé neprerušované linky a 
písmo bez fliačikov, vrúbkovaný úchyt

farba tela a pogumovanej časti vo farbe náplne, telo z PS plastu, 
gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,3 mm, dĺžka stopy 1200 m. Farba 
tela: priehľadná/červená,  napr. uni LAKNOCK alebo ekvivalent

225. Čínske guličkové pero ORIGINAL

226. Štvorfarebné kovové  strieborné guličkové pero s 
vymeniteľnými náplňami 5170

farba náplne: čierna, červená, zelená, modrá, napr.  VISKONT 
alebo ekvivalent

227. Keramické pero v tmavých farbách s 
pogumovaným telom príjemným na dotyk a s kovovým 
strieborným klipom

napr. RUBBER alebo ekvivalent

228. Gélové perá 4-farebné napr. Edding 2190 alebo ekvivalent

229. Gélové pero modré s vymeniteľnou náplňou, 
vyrobené z transparentného plastu s pogumovaným 
ergonomicky tvarovaným úchopom vo farbe náplne

napr. Edding 2190 alebo ekvivalent

230. Roller gumovateľný s tekutou náplňou, 
prepisovateľný. Špeciálny atrament - napísaný text sa dá
vymazať a znova prepísať na tom istom mieste. Text sa 
zneviditeľní zahriatím na 60 °C, ktoré vznikene trením 
gumy na opačnom konci pera.

Text sa znova objaví pri teplote nižšej než -15 °C. Píše podľa farby
tela, šírka stopy 0,24mm, napr. pilot 2058 FriXion Point alebo 
ekvivalent

231. Pastelky trojhranné, v balení 24 ks napr.MAPED alebo ekvivalent

232. Náplň do pera  2059 modrá

233. Náplň pre pero guličkové, ktorého technické a 
kvalitatívne parametre sú uvedené v p.č. 228

234. Náplň  do pera  4406 farba modrá

235. Náplň  do pera 4442 kovová farba modrá

236. Náplň  do pera  5170 farby čierna, červená, zelená, modrá

237. Náplň do pera DO 244 kovová farba modrá

238. Náplň do guličkového pera PARKER farba modrá, hrúbka F /0,8mm/

239. Náplne pre perá, ktorých technické a kvalitatívne 
parametre sú uvedené v p.č. 234
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240. Atrament modrý do plniacich pier hmotnosť 50 g

241. Razítková farba hmotnosť 50 g, farba  čierna, modrá, červená, napr. KOH-I-NOOR 
alebo ekvivalent

242. Plastová guma s bielym koncom na ceruzky a 
modrým koncom na atrament popisovačov a farebných 
pier

rozmer: cca 46x19,5x11,5 mm, napr.  EDDING DR 20 alebo 
ekvivalent

243. Strúhadlo so zásobníkom napr. FABER –CASTELL alebo ekvivalent

244. Strúhadlo na stôl telo plastové, vyberateľný zásobník, upevnenie k stolu, kovová 
konštrukcia, napr. ICO 305 alebo ekvivalent

245. Strúhadlo na batérie
dva zabudované strúhacie nože umožňujúce strúhanie tenkých 
/6-8mm/ aj hrubých /9-12mm/ ceruziek, napájanie 4 ks batérie LR 
06 /AA/, napr.ICO 620 alebo ekvivalent

246. Pravítko 20 cm materiál PVC

247. Pravítko 30 cm materiál PVC

248. Pravítko  50 cm materiál PVC

249. Pravouhlý trojuholník s ryskou materiál priesvitný plast, dĺžka 16 cm, samostatne balený

250. Alkalické batérie AAA LR 03, 4 ks/bal, napr. ENERGIZER alebo ekvivalent

251. Alkalické batérie AA LR 6, 4 ks/bal, napr. ENERGIZER alebo ekvivalent

252. Alkalická batéria 9V napr. ENERGIZER alebo ekvivalent

253. Batéria C LR 14 napr. VARTA Superlife alebo ekvivalent

254. Batéria D LR 20 napr. VARTA Superlife alebo ekvivalent

255. Gombíková batéria CR 2032 napr.ENERGIZER alebo ekvivalent

256. Gombíková batéria CR 2016 napr.ENERGIZER alebo ekvivalent

257. Špagát trikolóra na pečatenie dokumentov trojfarebný špagát zo 100% bavlny; dĺžka 162 m; váha hmotnosť 
100 g, rozmer 74x9,

258. Špagát polypropylénový hmotnosť 200 g

259. Igelitová taška potlačená s pásovým uchom rozmer  40x45cm

260. Darčeková taška LUX malá rozmer  15x11,5 cm,  rôzne farby

261. Darčeková taška LUX stredná rozmer  23x18 cm, rôzne farby

262. Darčeková taška LUX maxi rozmer  cca 40,5x33 cm rôzne farby

263. Darčeková taška DT 15 na fľašu,  rozmer:  130x380x110 mm, rôzne motívy

264. Kôš na odpad mriežkový z PVC objem 10 l, výška 30 cm, napr. Curver alebo ekvivalent

265. Karty PVC 0,76 mm na potlač do tlačiarne, biele rozmer: 85,6x54mm s výsekom na dlhšej strane v strede

266. Závesný remienok s poistkou, textilný s kovovou 
karabínkou

rozmery: šírka 15 mm, dĺžka 44 cm, farby: čierna, tmavomodrá, 
tmavozelená, žltá, korálovočervená, v balení 10 ks

267. Štipce k uchyteniu visačiek na odev americký klip, v balení 100 ks

268. Bezkontaktné čipové karty s anténou RFID, 125 
KHz

269. Karta PVC 30 mil.bez výseku rozmer:  85,6x54mm, 100 ks v balení

270. Tlačivo "Registratúrny denník" napr. ŠEVT 01 170 3 alebo ekvivalent

271. Tlačivo "Kniha evidencie návštev" napr. ŠEVT 06 201 0 alebo ekvivalent

272. Batéria gombíková LR 44, AG 13, 1,5 V napr. Energizer alebo ekvivalent

273. Batéria gombíková CR 2430 napr. Duracell alebo ekvivalent

274. Tuha Parker Rollerball refill M 0,7 farba modrá

275. Papiere A4 metalické farba strieborná gramáž: 130 g/m2, 50 ks. v balení

276. Papiere A4 metalické farba champagne gramáž: 130 g/m2, 50 ks v balení

277. Papier A4 color copy gramáž: 120 g/m2,  250 ks v balení

278. Papier A4 color copy lesklý gramáž: 135 g/m2, 250 ks v balení

279. Papier motif 120 g/m2 krémový CR 20/A2 napr.  Xerox  alebo ekvivalent, 250 ks v balení

280. Papier A4 farebný 80 g  BE66 vanilkový napr. Xerox alebo ekvivalent, 500 ks v balení
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281. Papier A4 farebný 80 g YE23 žltý napr. Xerox alebo ekvivalent, 500 ks v balení

282. Zošit A6 linajkový školský

283. Náplň pre roller Pentel Energel 0,7 mm napr. Energel  alebo ekvivalent, náplň: modrá, červená, zelená a 
čierna

284. Viazacie gumičky prírodné 160x5mm 100 g

285. Obálka C4 doporučene s krycou pásku 250 ks. v balení

286. Obálka C4 samop. Do vlastných rúk 50 ks v balení

287. Obálka C5 samop. 1000 ks v balení

288. Obálka C5 samop. Do vlastných rúk 100 ks v balení

289. Rýchloviazač A4 závesný prešpánový rôzne farby celý 350g/m2

290. Atrament červený 50 ml

291. Zvýrazňovač modrý  8852, 1-4,6 mm šírka stopy napr. Centropen alebo ekvivalent

292. Lepiaca páska obojstranná 12,7mmx6,3m napr.  Scotch alebo ekvivalent

293. Magnetická tabuľa 90x120 cm

294. Papier CCC mat.A4 250 g/m2, 250 ks v balení

295. Zakladač A4 pákový celoplastový 7,5 cm s 
kvalitnou pákovou mechanikou

kartón potiahnutý embosovanou PP fóliou, s chrbtovým krúžkom, 
vreckom s vymeniteľným chrbtovým krúžkom, vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom, spodným kovaním a 
uzatváracím mechanizmom, rôzne farby

296. Zakladač A5 pákový 7,5 cm rôzne farby lamino

297. Zakladač A4 2-krúžkový 4 cm široký rôzne farby číry,kapacita 70 list.

298. Zakladač A4 4-krúžkový celoplastový prezentačný 
6 cm

s predným a chrbtovým priehľadným vreckom, pre prezentácie, 
cenníky, manuály a pod.,vybavený D-krúžkom,ktorý uľahčuje 
manipuláciu s vloženým materiálom a zvyšuje kapacitu vložených 
listov, chrbát 6 cm

299. Laminovacia fólia rozmer: 75x105, 125 mic, 100 ks v bal.

300. Popisovač  čierny hr.1-2 mm napr. Edding 751 alebo ekvivalent

301. Popisovač  biely hr. 1-2 mm napr. Edding 751 alebo ekvivalent

302. Náhrada do vizitkára A5, 4 rada, 110x240 mm 10 ks v balení

303. Fotopapier A3, HP 297x420 mm,250g/m2,lesklý 20 ks v balení

304. Žiadosť o odpis registra trestov /7/ ŠEVT 20 111 4b 20 ks v balení

305. Popisovač  Liner 4651 M, š.stopy 0,5 modrý napr. Centropen alebo ekvivalent

306. Popisovač Liner 4651 M, š.stopy 0,5 čierny napr. Centropen alebo ekvivalent

307. Popisovač Liner 4651 M, š.stopy 0,5 červený napr. Centropen alebo ekvivalent

308. Popisovač Liner 4651 M, š.stopy 0,5 zelený napr. Centropen alebo ekvivalent

309.  Popisovače Liner 4651 M sada 4 farby š.stopy 0,5 napr. Centropen alebo ekvivalent

310. Pero guľ.multifunkčné 3-farebné + mikroceruzka 0,7 mm + guma

311. Pero guľôčkové kovové 0495 0,5mm farba modrá

312. Náplň do gélového pera 0,5 mm farba modrá

313. Horizontálny magnetický držiak na 4 popisovače na
magnetickú tabuľu

314. Magnetická stierka biela s vymeniteľnými plstenými 
vankúšikmi rozmer 140x40x35mm

315. Náhradné plstené vankúšiky pre magnetickú stierku 12 ks v balení

316. Veľký dierovač kovový na 150 listov napr.  D.RECT 1500 alebo ekvivalent

317. Popisovač na textil  čierny napr. Edding 4500 alebo ekvivalent

318. Kancelársky papier A5 80 g,  500 ks v bal.

319. Kniha evidencie strážnej služby kniha A4, ŠEVT 06 034 0

320. Kniha evidencie zásahov a záznam o zásahu zošit A4 bezdrevný, 22 listov, ŠEVT 06 059 0

321. Inšpekčná kniha dozoru formát A4, blok, 20 listov, ŠEVT 06 054 0
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322. Gumičky tenké mix fabrieb priemer 60 mm, hmotnosť balenia 125 g

323. Popisovač na biele a flipchartové tabule 1-3 mm, kužeľový hrot, sada 10 farieb, napr. KORES "K-Marker"

324. Špendlíky farebné 100 ks v balení, aranžérske pripináčiky s farebnou guľatou 
hlavičkou

325. Drôtený set organizérov
sada pozostávajúca z: 1x stojan na perá, 1x stojan na pozn. 
kocku+spinky, 1x odkladač 3-posch., 1x smetný kôš a 1x organizér
s priehradkami

326. Batéria GP-23A 12 V alkalická batéria, 5 ks v balení

327. Batéria GP-27A 12 V alkalická batéria, 5 ks v balení

328. Batéria CR 2025 líthiová batéria 3V

329. Nožnice celokovové dĺžka cca 23 cm

330. Archívne krabice cca rozmery: 295x330x300 mm, napr. EMBA

331. Krabice na sťahovanie
cca rozmery: 525x330x360 mm, nosnosť min. 30 kg, 2x zosilnené 
ergonomické držadlá na ruky, netreba lepiaca páska na zloženie, 
váha cca 0,91 kg

332. Krabice poštové 350x250x120 mm biele
krabica na poštové zásielky chrániaca tovar pri preprave proti 
mechanickému poškodeniu, vyrobená z trojvrstvovej vlnitej 
lepenky, dodávaná v rozloženom stave

333. Špagát jutový návin cca 200 m

334. Obal A3 na dokumenty so zapínaním, plastový, rôzne farby

335. Antibakteriálne pero napr. ICO B200 biele, šírka stopy 0,8 mm

336. Antibakteriálne pero so stojanom
napr. ICO, vrátane vymeniteľnej náplne X-20, plastové časti 
vyrobené zo zlúčeniny strieborných iónov, ktorá má antibakteriálny 
účinok

337. Gélový roller čierny napr. Pentel Energel Liquid gel Ink, BL77-A čierny, šírka stopy 0,7 
mm

338. Gélový roller červený napr. Pentel Energel Liquid gel Ink, BL77-B červený, šírka stopy 
0,7 mm

339. Gélový roller zelený napr. Pentel Energel Liquid gel Ink, BL77-D zelený, šírka stopy 0,7 
mm

340. Gélový roller modrý napr. Pentel Energel Liquid gel Ink, BL77-C modrý, šírka stopy 0,7 
mm

341. Batéria 4 AA napr. VARTA Longlife Power LR 06 1,5 V

342. Batéria AAA napr. ENERGIZER Ultimate Lithium AAA LR 03 1,5V

343. Zošívacie spinky spinky do zošívačky 23/8, 1000 ks v balení

344. Gombíková plomba 13 mm modrá 100 k s v bal. plomba modrá, materiál PP

345. Menovka na stôl DURABLE 105x297 mm obojstranne čitateľná stolová menovka z pevného PVC

346. Tlač "Osobná karta na zverené predmety" osobná karta A5, ŠEVT 30 431 9b

347. Tuha gélová modrá 0,7 mm náplň pre roller Pentel Energel 0,7 mm modrá

348. Tuha gélová červená 0,7 mm náplň pre roller Pentel Energel 0,7 mm červená

349. Plastový hrebeň biely priemer 28 mm 50 ks v bal. priemer 28 mm, kapacita 270 listov

350. Stolová triediaca kniha A4, 12 oddielov 12 farebne rozlíšených oddielov s možnosťou popisu

351. Triediaca kniha 12-dielna s gumičkou A4 z kartónu 450 g/m2, vrch obalu čierny, zelený, modrý

352. Konferenčné dosky A4 s blokom na zips rozmery dosiek 34x25,5 cm

353. Konferenčné dosky A4 imitácia kože, čierne
so zipsom, vybavené vreckami niekoľkých veľkostí a linajkovým 
poznámkovým blokom, bez mechaniky, imitácia kože, úprava 
matná, šírka chrbta 20 mm, čierna farba

354. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
235x180 samolepiaci uzáver s ochranným prúžkom

355. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
334x234 samolepiaci uzáver s ochranným prúžkom

356. Hnedé zásielkové obálky z hladkej lepenky 
292x194 samolepiaci uzáver s ochranným prúžkom
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357. Kartónový tubus 1000x100x2 mm guľatý tubus s plastovými viečkami, ochrana výrobkov pri 
skladovaní a preprave, odolné proti zlomeniu

358. Euroobal A3 lesklý rozmer 443x302, 85 mic.

359. Hrebeňová väzba predná strana číra A3 100 ks v 
bal. číra väzba, 200 mic.

360. Hrebeňová väzba zadná strana biela A3 100 ks v 
bal. biela väzba, dizajn koža

361. Papier color copy A4 250 g/m2 125 ks v bal. biely satinovaný papier pre farebné kopírovanie a farebnú laserovú
aj atramentovú tlač

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

1. Dodávateľ predloží do troch pracovných dní od účinnosti Rámcovej dohody elektronický rozpis položiek tovaru v zložení: 
názov tovaru, merná jednotka, názov výrobcu/dodávateľa tovaru, cena jednotlivého tovaru za mernú jednotku bez DPH, cena 
jednotlivého tovaru v požadovanom množstve bez DPH, celková cena tovaru v požadovanom množstve bez DPH, celková 
cena tovaru v požadovanom množstve s DPH.

2. Dodávateľ predloží do piatich pracovných dní odo dňa od uzatvorenia Rámcovej dohody „ Katalóg-elektronický opis 
ponúkaných tovarov, obsahujúci: názov, podrobnú špecifikáciu tovaru (technické a kvalitatívne parametre), 
výrobcu/dodávateľa, vyobrazenia tovaru.

3. Pokiaľ z opisu predmetu zákazky vyplýva priame alebo nepriame označenie konkrétneho výrobku alebo výrobcu, 
Objednávateľ v takomto prípade pripustí ekvivalentné plnenie, ktoré bude spĺňať minimálne alebo vyššie 
požiadavkyObjednávateľa. Pri ekvivalentnom plnení Dodávateľ zašle Objednávateľovi technickú špecifikáciu tovaru, ktorým 
má zámer plniť predmet zákazky.

4. Objednávateľ požaduje dodávať nový, doposiaľ nepoužitý tovar, v originálnom balení.  Kancelárske potreby musia spĺňať 
príslušné technické normy, bezpečnostné a hygienické predpisy týkajúce sa predmetného tovaru.

5. Hodnoty/množstvá tovarov uvedené Objednávateľom predstavujú rámcovo zazmluvnené množstvo tovaru, t. j. sú 
"predpokladaným množstvom" odoberaného tovaru počas platnosti Rámcovej dohody alebo do vyčerpania finančného limitu 
Rámcovej dohody. Objednávateľ je na základe tejto Rámcovej dohody oprávnený neodobrať celý predpokladaný rozsah 
tovaru.

6. Jednotkové ceny tovaru sú počas trvania Rámcovej dohody maximálne, obsahujú všetky náklady Dodávateľa, vrátane 
dodávky na miesto plnenia, príslušnej dane a iných platieb, vyberaných v rámci uplatňovania nesadzobných opatrení, 
ustanovených osobitnými predpismi. Sadzba DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne platnými predpismi v čase 
fakturácie.

7. Miestom plnenia je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto Rámcovej dohody.

8. Dodávka tovaru bude realizovaná prostredníctvom písomnej objednávky, ktorá obsahuje najmä špecifikáciu množstva a 
druhu tovaru. Dodávateľ sa zaväzuje realizovať dodávky tovaru najneskôr do 5 pracovných dní po obdržaní objednávky, ak sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.

9. V prípade, ak sú technické vlastnosti tovarov udávané približnou hodnotou "cca", je prípustná odchýlka ±10% z uvedeného 
rozmeru/objemu/hmotnosti.

10. Objednávateľ je pri prevzatí tovaru povinný prekontrolovať jeho úplnosť, kompletnosť, balenie, a svojim podpisom na 
dodacom liste túto skutočnosť potvrdiť. Dátum najneskoršej spotreby dodávaných tovarov bude uvedený v dodacích listoch, 
pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade akýchkoľvek vád tovaru resp. nesúladu dodávky s údajmi na dodacom 
liste, je Objednávateľ povinný túto skutočnosť ihneď pri preberaní tovaru u Dodávateľa reklamovať a uviesť nedostatky na 
dodacom liste.

11. Ak pri prevzatí tovaru zistí Objednávateľ, že ide o nekompletnú dodávku tovaru, o dodávku tovaru nezodpovedajúceho 
dohodnutej kvalite, certifikátu, vzorke a pod. resp. neoznačeného a poškodeného, je Dodávateľ povinný v lehote 24 hodín 
dodaný tovar vymeniť, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

12. Objednávateľ je povinný reklamovať vady dodaného tovaru písomne (e-mailom, resp. faxom) do 24 hodín od prevzatia 
tovaru okrem zjavných vád, t. j. množstva, druhu a viditeľného poškodenia, ktoré je povinný reklamovať písomne ihneď pri 
prevzatí.

13. Vady tovaru, ktoré boli reklamované, musia byť do vystavenia faktúry predávajúcim odstránené.

14. Dodávateľ zabezpečí v záručnej dobe bezplatné odstránenie všetkých vád, ktoré sú predmetom záruky, výmenou za 
bezchybný tovar. Dodávateľ má povinnosť dodať náhradný tovar alebo chýbajúci tovar bezodkladne od okamihu uplatnenia 
zodpovednosti za vady.

15. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré boli spôsobené zástupcami Objednávateľa – neodbornou manipuláciou, nedodržaním
prevádzkových podmienok, živelnou pohromou alebo iným spôsobom, než obvyklým zaobchádzaním.
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16. Dodávateľ po dodaní tovaru vystaví faktúru, prílohou ktorej musí byť dodací list potvrdený Objednávateľom. Faktúra musí 
mať všetky náležitosti stanovené príslušnými právnymi predpismi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané 
náležitosti, resp. budú v nej uvedené nesprávne, alebo neúplné údaje, je Objednávateľ oprávnený túto faktúru bezodkladne 
vrátiť Dodávateľovi. Po doručení opravenej alebo novej faktúry plynie nová 30 (tridsať) dňová lehota splatnosti.

17. Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu uvedenú vo faktúre s DPH najneskôr do 30 dní odo dňa jej doručenia. Dňom 
splnenia povinnosti úhrady faktúry je deň odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa na účet Dodávateľa.

18. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i spôsobu ich konania za 
zmluvnú stranu, bankového spojenia a čísla účtu, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, 
písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, a to bez zbytočného odkladu, inak povinná zmluvná strana 
zodpovedá za všetky prípadné škody.

Názov Upresnenie

2.4 Prílohy opisného formulára Zmluvy:

Popis Názov súboru

III. Zmluvné podmienky

3.1 Miesto plnenia Zmluvy:

Štát: Slovenská republika
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava I
Obec: Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Ulica: Námestie slobody 1

3.2 Čas / lehota platnosti rámcovej dohody v mesiacoch:

12

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

Jednotka: celok
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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.4.2022 , ktoré tvoria neoddeliteľnú 
prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody bez DPH: 138 804,00 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková maximálna cena plnenia podľa rámcovej dohody vrátane DPH: 166 564,80 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

5.2 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť za podmienok definovaných v Obchodných 
podmienkach elektronickej platformy 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.
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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 elektronickej platformy verzia 1.1, účinná odo dňa 14.04.2022,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229799

V Bratislave, dňa 23.09.2022 11:38:01

Objednávateľ:
Úrad vlády Slovenskej republiky
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
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Vlastný návrh plnenia zákazky Z20229799


Zákazka


Identifikátor Z20229799


Názov zákazky Dodávka kancelárskeho papiera a kancelárskych potrieb


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/328897


Dodávateľ


Obchodný názov Tibor Varga TSV PAPIER


IČO 32627211


Sídlo Vajanského 80, Lučenec, 98401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 23.9.2022 8:55:24


Hash obsahu návrhu plnenia dF2nnZ1TqWgUyrZKhiHjSZXdQ7ea+l5RqrXb8YN9/nA=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:
Dodávka kancelárskych potrieb podľa špecifikácie


Prílohy:
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