
Kúpna zmluva č. Z201932528_Z
uzatvorená v zmysle §409 a nasl. Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
Sídlo: Cyprichova 42, 83105 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
IČ DPH:
Číslo účtu: SK84 8180 0000 0070 0006 5164
Telefón: 0908125538

1.2 Dodávateľ:

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

II. Predmet zmluvy

2.1 Všeobecná špecifikácia predmetu Zmluvy:

Názov: Kancelárske a výtvarné potreby
Kľúčové slová: kancelárske potreby, bloky, kancelársky papier, lepiace pásky, odkladacie mapy, nožnice, 

rýchloviazače,  obálky, sponky,zošity, tlačivá. obálky, strúhadlá, zvýrazňovače, stolové 
kalendáre, USB kľúče

CPV: 30192000-1 - Kancelárske potreby; 30195000-2 - Tabule; 30199000-0 - Papiernický tovar a
iné položky; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 60000000-8 - Dopravné služby 
(bez prepravy odpadu)

Druh/y: Tovar; Služba

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy:

Položka č. 1: Kancelárske a výtvarné potreby

Funkcia

Kancelárske a výtvarné  potreby  sa použijú na prácu s deťmi v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu.

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presne

Blok A4 linkovaný-špirála po dlhšej strane 70 listový ks 200

Blok A5 linkovaný-špirála po dlhšej strane, 70 listový ks 200

Blok do FLIPCHARTU 20 list. čistý ks 30

Pojazdný FLIPCHART, magnetický, pevný kovovrý rám, 
výškovo nastaviteľný stojan na kovovom kruhovom 
podstavci

ks 5

Nalepovacia popisovateľná biela fólia, 45cmx100xm ks 20

Ceruza s gumou HB ks 200
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Dátumová samonamáčacia pečiatka (dátumovačka, 
dátumovka) s výškou dátumu 3,8 mm. Formát odtlačku: 
28-AUG-2020 Názvy mesiacov sú v jazyku: 
SLOVENČINA

ks 10

Denník dispečera A4, 50 listov ks 12

Dierovač celokovový na 60 listov ks 20

Doska s klipom A4 lamino modrá ks 100

Etikety samolepiace 210x148mm 100 list. bal. 50

Etikety samolepiace 105x70mm biele (balenie 100 listov) bal. 50

Guma 300/60 biela na grafitové ceruzky ks 100

Klipy kancelárske 15mm čierne 12 ks/bal bal. 30

Klipy kancelárske - 51mm čierne 12 ks/bal bal. 30

Kopírovací papier A3 80 g/500 hárkov, kvalita B, s 
certifikátom FSC alebo PEFC alebo iným ekologickým 
certifikátom

bal. 10

Kopírovací papier A4 80 g/500 hárkov, kvalita B, s 
certifikátom FSC alebo PEFC alebo iným ekologickým 
certifikátom

bal. 500

Lepiaca páska 12x33 priehľadná ks 100

Lepiaca páska 25x66 priehľadná ks 100

Lepiaca tyčinka min 34 g a max 40 g ks 100

Listová zásuvka drôtený stojan s 3list.zásuvkami čierny, 
355x295x267mm ks 80

Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou modrá, s 
tromi chlopňami, 350g prešpán ks 100

Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou zelená, s 
tromi chlopňami, 350g prešpán ks 100

Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou žltá, s tromi 
chlopňami, 350g prešpán ks 100

Náplň do pentelky 0,5/12 B ks 60

Notes samolepiaci 75x75 pastel 4 farby, 400 listov ks 150

Nožnice 16,5 cm kancelárske ks 40

Obal euro A4 číry lesklý 50 mic. ks 10 000

Obal Euro A4 Jumbo na katalógy s rozšírenou kapacitou ks 500

Obálka C4 biela s odtrhávacou páskou ks 1 500

Obálka C5 162x229 s odtrhávacou páskou (balenie 
1000 ks) bal. 2

Opravná páska roller korekčný 4,2mm na opravu 
drobného rukopisu alebo tlačeného textu ks 120

Pamäťové médium USB 32GB ks 100

Pentelka 0,5mm PVC rôzne farby ks 30

Pero guličkové modré ks 200

Plánovacia tabuľa ročná, delenie do 365 dňových 
okienok, 7 dní v týždni, pre plánovanie do 33 
ľudí/objektov, ak je použitá ako 12- mesačný plánovač, 
názvy mesiacov nie sú predtlačené, magnetický 
popisovateľný povrch, súčasťou sú 4 stierateľné 
popisovače, 72 magnetických menoviek s bielymi 
štítkami a sada 10 mm magnetických symbolov, rozmery
90x120 cm, veľkosť okna š x v: 5x11/70x11 mm

ks 4

Popisovač 5mm 4 far.sada stierateľný bal. 30

Poradač A4 5cm oranžový, pákový ks 50

Poradač A4 5cm svetlo modrý, pákový ks 50

Poradač A4 7,5cm modrý, pákový ks 100
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Poradač A4 7,5cm zelený, pákový ks 100

Poradač A4 7,5cm žltý, pákový ks 100

Poznámkový blok kocka 9x9x5 cm lepený ks 220

Pravítko 30cm ks 50

Priepustka A7 100 listov bal. 30

Pripinačky do korkovej tabule, 100ks bal. 12

Rozraďovač papierový 10,5x24cm modrý/100ks bal. 12

Rozraďovač papierový 10,5x24cm ružový/100ks bal. 12

Rozraďovač papierový 10,5x24cm zelený/100ks bal. 12

Rozraďovač papierový 10,5x24cm žltý/100ks bal. 12

Rýchloviazač závesný prešpánový červený cely, 350g 
prešpán ks 300

Rýchloviazač závesný prešpánový modrý cely, 350g 
prešpán ks 300

Rýchloviazač závesný prešpánový žltý cely, 350g 
prešpán ks 300

Samolepiace záložky šípka na plastovej podložke 
5x12x50, 125 listov - mix farieb bal. 200

Sponky kancelárske 475 - 75/14mm, 25 ks bal. 200

Sponky kancelárske 50 mm, 100ks bal. 200

Spony zošívacie 24/6/1000 bal. 300

Stojan na perá drôtený čierny 110x135 ks 120

Stojan na sponky drôtený čierny ks 120

Strúhadlo kovové single ks 100

Tabuľa korková 90x120cm ks 12

Tabuľa magnetická 90x120cm stierateľná biela ks 2

Viazací stroj kovovej drôtovej vázby, manuálne 
dierovanie do 22 listov papiera A4 80 g, viazanie až do 
135 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 5,5 až 16 mm),
pomer vzdialeností dier 3:1, rozmery dier 4 x 4 mm, 
hmotnosť zariadenia 15 kg, možnosť elektrického 
dierovania inštalovaním voliteľného modulu

ks 1

Vyťahovač spojov ks 100

Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy A5 
samoprepis, 100 listov ks 20

Zošívačka kovová, 20 listov ks 100

Zvýrazňovač sada 4 farby, klinový hrot-stopa 2-5 mm bal. 150

Žiadanka na prepravu A6 100 listov ks 20

Popisovač 4 ks 1-5mm určené na použitie pre Flipchart ks 20

Pero gul. klikacie modré - šírka stopy 0,4mm ks 300

Stierka magnetická, filcová na biele tabule - min. rozmer 
155 x 50 x 40mm ks 2

Zošit 424 linkovaný ks 200

Plánovací stolový kalendár 2020, S30, stĺpcový s 
menami, špirálová väzba ks 150

Technické vlastnosti Hodnota/Charakteristika

2.3 Osobitné požiadavky na plnenie:

Názov

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu 
EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú 
sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto 
prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 
222/2004 Z.z..

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto 
dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí 
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou 
osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 
odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

V cene je zahrnuté: balenie, naloženie, dovoz, vynesenie na miesto určené objednávateľom.

Dodávateľ je povinný dodať celý predmet zákazky/plnenia v jednej dodávke.

Faktúra musí obsahovať okrem povinných náležitostí číslo zmluvy, jednotkovú cena bez DPH, jednotkovú cena s DPH, sadzbu
DPH celková cenu bez DPH a celkovú cenu s DPH. Na faktúre žiadame uviesť aj jednotlivé ceny všetkých položiek. 
Jednotkové ceny zaokrúhliť maximálne na 2 desatinné miesta.

Tovar musí byť nový, v bezchybnom stave, s požadovanými vlastnosťami, nepoužitý, v originálnom balení.

Dodávateľ je povinný: a) tovar náležite zabaliť spôsobom podľa špecifikácie, inak obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho 
poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu prevzatia tovaru objednávateľom v 
dohodnutom mieste dodania tovaru; b) odovzdať tovar v mieste dodania len poverenej osobe objednávateľa, ak takú 
objednávateľ určil a dodávateľovi preukázateľne oznámil.

Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar podľa dodacieho listu. Ak údaje o tovare nesúhlasia alebo je porušený, či inak 
poškodený prepravný obal, odmietne kupujúci tovar prevziať. Ak má dodaný tovar vady, kupujúci má právo požadovať od 
predávajúceho dodanie náhradného tovaru za vadný tovar alebo  dodanie chýbajúceho tovaru.

V prípade zjavných vád pri prevzatí tovaru, objednávateľ  uplatní reklamáciu ihneď a  kontaktná osoba Objednávateľa uvedie 
vady tovaru, ktorý neprevzala a odošle reklamáciu  mailom na adresu Dodávateľa. V prípade zistenie nie zjavných vád bude 
postupovať podľa obchodných podmienok ET.

Na predmet zákazky objednávateľ neposkytuje žiadne preddavky ani zálohové platby. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa 
jej doručenia objednávateľovi. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH č. 222/ 2004 v znení 
neskorších predpisov.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku obchodný názov, 
patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve 
lepšími parametrami. Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU 
kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.

Predmet zákazky je financovaný zo zdrojov EÚ.

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 III
Obec: Bratislava - mestská časť Rača
Ulica: Račianska ulica 62, budova Allianz, 1 NP - VUDPap

3.2 Čas / lehota plnenia zmluvy:

12.11.2019 09:00:00

3.3 Dodávané množstvo/ rozsah zmluvného plnenia:

Jednotka: dodávka
Požadované množstvo: 1,0000
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3.4 Práva a povinnosti zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Obchodnými podmienkami elektronického 
trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 1.7.2019 , ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

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

IV. Zmluvná cena

4.1 Celková cena predmetu Zmluvy bez DPH: 18 749,80 EUR

4.2 Sadzba DPH: 20,00

4.3 Celková cena predmetu Zmluvy vrátane DPH: 22 499,76 EUR

V. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto Zmluva bola uzavretá automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktačného systému a v zmysle 
Obchodných podmienok elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019, ktoré tvoria jej prílohu č. 1.

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

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

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

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

5.6 Táto Zmluva má nasledovné prílohy:
Príloha č.1 Obchodné podmienky elektronického trhoviska verzia 3.6, účinná zo dňa 01.07.2019,
https://portal.eks.sk/SpravaOpet/Opet/VerejnyDetail/
                    
Príloha č.2 Vlastný návrh plnenia zákazky Z201932528

V Bratislave, dňa 29.10.2019 14:14:02

Objednávateľ:
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychólgie
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 Z201932528


Zákazka


Identifikátor Z201932528


Názov zákazky Kancelárske a výtvarné potreby


Verejný detail zákazky https://portal.eks.sk/SpravaZakaziek/Zakazky/Detail/253096


Dodávateľ


Obchodný názov Tibor Varga TSV PAPIER


IČO 32627211


Sídlo Vajanského 80, Lučenec, 98401, Slovenská republika


Dátum a čas predloženia 29.10.2019 11:01:13


Hash obsahu návrhu plnenia rrGhV6DpCIalptc2YBArnYQCMPioW2OuowwBCgo0DNs=


Dodávateľom uvedený popis vlastného návrhu plnenia:


Prílohy:
Vlastný návrh na plnenie zákazky Z201932528.xlsx (Vlastný návrh na plnenie celej zákazky s
ocenenými všetkými 73 položkami zákazky na dodanie kancelárskych potrieb)







Hárok1


			Vlastný návrh na plnenie zákazky


			Technické vlastnosti			Vlastný návrh plnenia predmetu zmluvy			Jednotka			Presne			Cena za jednotku bez DPH			Cena za jednotku s DPH			Cena spolu bez DPH			Cena spolu s DPH


			Blok A4 linkovaný-špirála po dlhšej strane 70 listový			Poznámkový blok bočná špirála A4/70list. linkovaný			ks			200			1.60			1.920			320.00			384.00


			Blok A5 linkovaný-špirála po dlhšej strane, 70 listový			Poznámkový blok bočná špirála A5/70list. Linkovaný			ks			200			0.95			1.140			190.00			228.00


			Blok do FLIPCHARTU 20 list. čistý			Blok papiera na flipchart čistý/20list.			ks			30			4.20			5.040			126.00			151.20


			Pojazdný FLIPCHART, magnetický, pevný kovovrý rám, výškovo nastaviteľný stojan na kovovom kruhovom podstavci			Flipchart magnetický CLASSIC mobilný 105 x 68cm			ks			5			190.00			228.000			950.00			1,140.00


			Nalepovacia popisovateľná biela fólia, 45cmx100xm			Nalepovacia popisovateľná biela fólia, 450x1000 mm			ks			20			18.00			21.600			360.00			432.00


			Ceruza s gumou HB			Ceruzka grafitová Victoria HB s gumou			ks			200			0.10			0.120			20.00			24.00


			Dátumová samonamáčacia pečiatka (dátumovačka, dátumovka) s výškou dátumu 3,8 mm. Formát odtlačku: 28-AUG-2020 Názvy mesiacov sú v jazyku: SLOVENČINA			Pečiatka Colop Printer S 120-35 mini dátumovka, mesiac slovom			ks			10			8.00			9.600			80.00			96.00


			Denník dispečera A4, 50 listov			Denník dispečera A4/50list. /*38/			ks			12			3.50			4.200			42.00			50.40


			Dierovač celokovový na 60 listov			Dierovač Eagle P 6090 veľkokapacitný mix farieb			ks			20			18.00			21.600			360.00			432.00


			Doska s klipom A4 lamino modrá			Podložka s klipom D.RECT A4 modrá			ks			100			1.50			1.800			150.00			180.00


			Etikety samolepiace 210x148mm 100 list.			Etikety samolepiace 210 x 148,5mm/A4/100hárk. biele			bal.			50			12.00			14.400			600.00			720.00


			Etikety samolepiace 105x70mm biele (balenie 100 listov)			Etikety samolepiace 105 x 70mm/A4/100hárk. biele			bal.			50			12.00			14.400			600.00			720.00


			Guma 300/60 biela na grafitové ceruzky			Guma Koh-i-noor 300/60 biela			ks			100			0.20			0.240			20.00			24.00


			Klipy kancelárske 15mm čierne 12 ks/bal			Klipy-BINDER na dokumenty 15mm/12ks čierne			bal.			30			0.40			0.480			12.00			14.40


			Klipy kancelárske - 51mm čierne 12 ks/bal			Klipy-BINDER na dokumenty 51mm/12ks čierne			bal.			30			2.30			2.760			69.00			82.80


			Kopírovací papier A3 80 g/500 hárkov, kvalita B, s certifikátom FSC alebo PEFC alebo iným ekologickým certifikátom			Papier kop. biely PERFORMER/PREMIER A3/80g/500ks			bal.			10			9.00			10.800			90.00			108.00


			Kopírovací papier A4 80 g/500 hárkov, kvalita B, s certifikátom FSC alebo PEFC alebo iným ekologickým certifikátom			Papier kop. biely PERFORMER/PREMIER A4/80g/500ks			bal.			500			4.50			5.400			2,250.00			2,700.00


			Lepiaca páska 12x33 priehľadná			Lepiaca páska 12mm x 33m transparentná			ks			100			0.20			0.240			20.00			24.00


			Lepiaca páska 25x66 priehľadná			Lepiaca páska 25mm x 66m transparentná			ks			100			0.70			0.840			70.00			84.00


			Lepiaca tyčinka min 34 g a max 40 g			Lepidlo tyčinkové Profice 36g			ks			100			1.00			1.200			100.00			120.00


			Listová zásuvka drôtený stojan s 3list.zásuvkami čierny, 355x295x267mm			Stojan drôtený s 3 listovými zásuvkami čierny			ks			80			16.00			19.200			1,280.00			1,536.00


			Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou modrá, s tromi chlopňami, 350g prešpán			Odkladacia mapa 253 prešpán s gumičkou modrá A4			ks			100			0.90			1.080			90.00			108.00


			Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou zelená, s tromi chlopňami, 350g prešpán			Odkladacia mapa 253 prešpán s gumičkou zelená  A4			ks			100			0.90			1.080			90.00			108.00


			Mapa odkladacia 253 prešpánová s gumou žltá, s tromi chlopňami, 350g prešpán			Odkladacia mapa 253 prešpán s gumičkou žltá A4			ks			100			0.90			1.080			90.00			108.00


			Náplň do pentelky 0,5/12 B			Tuhy do mech. ceruzky Dong-a B 0,5mm/12ks			ks			60			0.40			0.480			24.00			28.80


			Notes samolepiaci 75x75 pastel 4 farby, 400 listov			Bloček samolepiaci 75 x 75mm pastel mix /4farby/			ks			150			2.50			3.000			375.00			450.00


			Nožnice 16,5 cm kancelárske			Nožnice D.RECT SG-160/16,5cm			ks			40			1.40			1.680			56.00			67.20


			Obal euro A4 číry lesklý 50 mic.			Euroobal lesklý A4 50mic.			ks			10,000			0.04			0.048			400.00			480.00


			Obal Euro A4 Jumbo na katalógy s rozšírenou kapacitou			Euroobal PVC katalógový  A4 180mic.			ks			500			0.90			1.080			450.00			540.00


			Obálka C4 biela s odtrhávacou páskou			Obálka C4 s krycou páskou			ks			1,500			0.08			0.096			120.00			144.00


			Obálka C5 162x229 s odtrhávacou páskou (balenie 1000 ks)			Obálka C5 samolepiaca s krycou páskou			bal.			2			38.00			45.600			76.00			91.20


			Opravná páska roller korekčný 4,2mm na opravu drobného rukopisu alebo tlačeného textu			Korekčný roller Profice s bočnou korekcioou 4,2mm x 8,5m			ks			120			1.30			1.560			156.00			187.20


			Pamäťové médium USB 32GB			USB kľúč 32GB Apacer/Kingston/Adata			ks			100			15.00			18.000			1,500.00			1,800.00


			Pentelka 0,5mm PVC rôzne farby			Ceruzka mechanická D.RECT S-5 0,5mix farieb			ks			30			0.30			0.360			9.00			10.80


			Pero guličkové modré			Pero gul. AA943 jednorázové modré			ks			200			0.15			0.180			30.00			36.00


			Plánovacia tabuľa ročná, delenie do 365 dňových okienok, 7 dní v týždni, pre plánovanie do 33 ľudí/objektov, ak je použitá ako 12- mesačný plánovač, názvy mesiacov nie sú predtlačené, magnetický popisovateľný povrch, súčasťou sú 4 stierateľné popisovače, 72 magnetických menoviek s bielymi štítkami a sada 10 mm magnetických symbolov, rozmery 90x120 cm, veľkosť okna š x v: 5x11/70x11 mm			Tabuľa plánovacia, ročná PREMIUM 90 x 120cm			ks			4			297.00			356.400			1,188.00			1,425.60


			Popisovač 5mm 4 far.sada stierateľný			Popisovač D.RECT 3160/3150BT na biele tabule-sada/4ks			bal.			30			2.50			3.000			75.00			90.00


			Poradač A4 5cm oranžový, pákový			Zakladač pákový EXTRA A4/50mm oranžový			ks			50			2.20			2.640			110.00			132.00


			Poradač A4 5cm svetlo modrý, pákový			Zakladač pákový EXTRA A4/50mm svetlomodrý			ks			50			2.20			2.640			110.00			132.00


			Poradač A4 7,5cm modrý, pákový			Zakladač pákový EXTRA A4/75mm modrý			ks			100			2.20			2.640			220.00			264.00


			Poradač A4 7,5cm zelený, pákový			Zakladač pákový EXTRA A4/75mm zelený			ks			100			2.20			2.640			220.00			264.00


			Poradač A4 7,5cm žltý, pákový			Zakladač pákový EXTRA A4/75mm žltý			ks			100			2.20			2.640			220.00			264.00


			Poznámkový blok kocka 9x9x5 cm lepený			Bloček kocka lepená 90 x 90 x 50mm biela			ks			220			1.10			1.320			242.00			290.40


			Pravítko 30cm			Pravítko 30cm transparentné			ks			50			0.30			0.360			15.00			18.00


			Priepustka A7 100 listov			Priepustka A7/100list.			bal.			30			0.50			0.600			15.00			18.00


			Pripinačky do korkovej tabule, 100ks			Pripínačky do korkových tabúľ/100ks mix farieb			bal.			12			1.50			1.800			18.00			21.60


			Rozraďovač papierový 10,5x24cm modrý/100ks			Rozraďovač kart. úzky 1/3 EKO modrý/100ks			bal.			12			3.00			3.600			36.00			43.20


			Rozraďovač papierový 10,5x24cm ružový/100ks			Rozraďovač kart. úzky 1/3 EKO ružový/100ks			bal.			12			3.00			3.600			36.00			43.20


			Rozraďovač papierový 10,5x24cm zelený/100ks			Rozraďovač kart. úzky 1/3 EKO zelený/100ks			bal.			12			3.00			3.600			36.00			43.20


			Rozraďovač papierový 10,5x24cm žltý/100ks			Rozraďovač kart. úzky 1/3 ECO žltý/100ks			bal.			12			3.00			3.600			36.00			43.20


			Rýchloviazač závesný prešpánový červený cely, 350g prešpán			Rýchloviazač RZC závesný celý prešpán červený A4			ks			300			0.70			0.840			210.00			252.00


			Rýchloviazač závesný prešpánový modrý cely, 350g prešpán			Rýchloviazač RZC závesný celý prešpán tmavomodrý A4			ks			300			0.70			0.840			210.00			252.00


			Rýchloviazač závesný prešpánový žltý cely, 350g prešpán			Rýchloviazač RZC závesný celý prešpán žltý A4			ks			300			0.70			0.840			210.00			252.00


			Samolepiace záložky šípka na plastovej podložke 5x12x50, 125 listov - mix farieb			Záložky D.RECT 12 x 50mm/5 x 25lístkov šípka, neón			bal.			200			1.90			2.280			380.00			456.00


			Sponky kancelárske 475 - 75/14mm, 25 ks			Spony listové RON 75mm/25ks pozinkované			bal.			200			0.90			1.080			180.00			216.00


			Sponky kancelárske 50 mm, 100ks			Spony listové 50mm/100ks pozinkované			bal.			200			1.00			1.200			200.00			240.00


			Spony zošívacie 24/6/1000			Spony zošívacie 24/6/1000			bal.			300			0.25			0.300			75.00			90.00


			Stojan na perá drôtený čierny 110x135			Stojan drôtený na perá čierny			ks			120			5.00			6.000			600.00			720.00


			Stojan na sponky drôtený čierny			Stojan drôtený na spony listové čierny			ks			120			2.00			2.400			240.00			288.00


			Strúhadlo kovové single			Strúhadlo BDA2193 alumíniové malé			ks			100			0.30			0.360			30.00			36.00


			Tabuľa korková 90x120cm			Tabuľa korková 90 x 120cm			ks			12			25.00			30.000			300.00			360.00


			Tabuľa magnetická 90x120cm stierateľná biela			Tabuľa magnetická, stierateľná 90 x 120cm biela			ks			2			60.00			72.000			120.00			144.00


			Viazací stroj kovovej drôtovej vázby, manuálne dierovanie do 22 listov papiera A4 80 g, viazanie až do 135 listov 80 g papiera (priemer hrebeňa 5,5 až 16 mm), pomer vzdialeností dier 3:1, rozmery dier 4 x 4 mm, hmotnosť zariadenia 15 kg, možnosť elektrického dierovania inštalovaním voliteľného modulu			Viazací stroj Renz SRW 360 pre drôtové hrebene 3:1			ks			1			850.00			1,020.000			850.00			1,020.00


			Vyťahovač spojov			Rozošívačka  Profice			ks			100			0.60			0.720			60.00			72.00


			Záznam o prevádzke vozidla osobnej dopravy A5 samoprepis, 100 listov			Záznam o prev. vozidla osobnej dopravy samoprepis A5/100list			ks			20			2.80			3.360			56.00			67.20


			Zošívačka kovová, 20 listov			Zošívačka D.RECT No.315 modrá			ks			100			3.00			3.600			300.00			360.00


			Zvýrazňovač sada 4 farby, klinový hrot-stopa 2-5 mm			Zvýrazňovač D.RECT HighLighter 1127-sada/4ks			bal.			150			2.60			3.120			390.00			468.00


			Žiadanka na prepravu A6 100 listov			Žiadanka na prepravu A6/100list.			ks			20			0.80			0.960			16.00			19.20


			Popisovač 4 ks 1-5mm určené na použitie pre Flipchart			Popisovač Centropen 8560 FLIPCHART-sada/4ks			ks			20			3.00			3.600			60.00			72.00


			Pero gul. klikacie modré - šírka stopy 0,4mm			Pero gul. YENTEL klikacie s ergonom. úchytom mix farieb			ks			300			0.40			0.480			120.00			144.00


			Stierka magnetická, filcová na biele tabule - min. rozmer 155 x 50 x 40mm			Stierka magnetická, filcová PERRO na biele tabule			ks			2			7.90			9.480			15.80			18.96


			Zošit 424 linkovaný			Zošit 424 linkovaný			ks			200			0.60			0.720			120.00			144.00


			Plánovací stolový kalendár 2020, S30, stĺpcový s menami, špirálová väzba			Kalendár stolový Pracovný veľký SK08-20			ks			150			1.70			2.040			255.00			306.00


			Cena celkom																		18,749.80			22,499.76
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