
2. príloha

CENOVÁ PONUKA

na dodanie spotrebného materiálu - Kancelárskych potrieb, papierov a tlačív.

Por. č. Názov komodity Špecifikácia

Jednotka 

bal., ks

Počet 

kusov 

alebo 

balení

Jednotk

ová 

cena 

bez 

DPH

Jednotk

ová 

cena s 

DPH

Cena 

spolu 

za 

počet 

kusov s 

DPH

1.
Potvrdenka s juxtou A6 

samoprepisovacia IGAZ 036 bal 320

2. Blok kocka lepený

Lepený blok bieleho 

papiera na 

poznámky9x9x3,5 cm ks 40

3. Blok poznámkový  link. A4 min 40 listov so špirálou ks 20

4. CD - R 80MB  bal.25ks

jednorázovo 

zapisovateľné CD; 

vhodné do všetkých 

štandardných typov CD 

napaľovačiek a CD 

mechaník; ideálne na 

uchovanie dát; hudby; 

hier; obrázkov bal 2

5. Ceruza s gumou HB ks 700

6. Dierovačka Novus Master

Celokovová cenovo 

výhodná kancelárska 

dierovačka v dizajne 

zošívačky Novus Stabil. 

Rozpätie dier 8 cm. 

Hmotnosť 350 g. Farba: 

červená Kapacita 

dierovania: 25 listov ks 6

7. Doska s klipom A/4

Písacia podložka s 

klipom vyrobená zo silnej 

lepenky s obojstranne 

laminovaným povrchom. 

Pre dokumenty formátu 

A4. ks 40

8. Dvojhárok linkovaný A/4

Bezdrevný papier 

formátu A3 preložený na 

A4. Linajkový. Balenie 50 

hárkov. bal. 12

9.
Etikety PRINT 38x21,2 mm biele, 

100 hárkov

samolepiace etikety na 

hárkoch formátu A4 pre 

univerzálne použitie v 

laserových, 

atramentových 

tlačiarňach a 

kopírovacích strojoch; 

vyrábané technológiou, 

ktorá zabraňuje 

vytekaniu lepidla a 

poškodeniu tlačiarne; 

biele hárok 200

10. Euroobal matný 30 mic

Euroobal A4 vyrobený z 

tenkého polypropylénu 

hrúbky 30 mikrónov. 

Otvor zhora, lesklý 

povrch. Uvedená je cena 

za Balenie. 100 kusov v 

balení. Výrobca: Durable bal/100 24
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11. Euroobal matný 60 mic

Euroobal A4 vyrobený z 

pevného polypropylénu 

hrúbky 60 mikrónov. 

Otvor zhora, matný, 

mierne pórovitý povrch. 

Uvedená je cena za 

Balenie. 100 kusov v 

balení. Výrobca: Durable bal/100 24

12.
Fixa tenká červená 2811 Centropen 2811 červený, 

alebo ekvivalent ks 40

13.
Fixa tenká čierna 2811 Centropen 2811 čierny, 

alebo ekvivalent ks 40

14. Fólia laminovacia A4

laminovacia fólia 

antistatická, antistatická,  

priezračne 

číra,polyesterová, 100 

listov v balení, rozmer 

(mm)/(formát): 216 x 303 

(A4) * hrúbka mic.: 80 bal 4

15. Guličkové pero plastové

Guličkové pero v 

nepriehľadnom 

prevedení. Farba náplne 

aj tela modrá. Sakota 

alebo alternatíva ks 120

16. Guma 

Koh-i-noor 6541/40, 

alebo alkvivalent. Guma 

s mäkkou časťou pre 

vymazanie grafitových 

čiar strednej tvrdosti a 

tvrdou časťou pre 

atrament, tuš a strojopis. 

Rozmery 55x18x6 mm. ks 20

17. Izolepa 18mm x 30 m

Transparentná lepiaca 

páska, šírka 18 mm, 

návin 30 m, vhodná do 

ručných odvíjačov. ks 50

18. Kalendár stolový plánovací

stolový týždenný 

plánovací kalendár bez 

obr. ks 60

19.
Kancelárska dierovačka 

celokovová s posuvným pravítkom

Rozpätie dier 8 cm. 

Hmotnosť 190 g. Farba: 

čierna Kapacita 

dierovania: 10 ks 6

20. Kancelársky papier A3 80g/m2 80g/m2 bal./500 listov 20

21. Kancelársky papier A5 250g/m2 250g/m2,  biely ks 2000

22. Kniha príchodov a odchodov ševt 30 111 9 ks 10

23. Korekčný lak biely Pritt Fluid 1620 200ml ks 20

24. Korektor Pritt Roller

Suchý opravný korektor 

biela páska 4,2 

mm. Opravný strojček s 

vymenitelnou 

páskou. Návin 14 metrov 

opravnej pásky. ks 20
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25. Korková tabuľa 60x90

Nástenka v svetlom 

drevenom ráme v 

korkovej úprave. 

Súčasťou balenia je 

sada špendlíkov a 

montážne úchytky. 

Rozmery: 60x90 cm 

Úprava: korková Súčasť 

balenia: montážne 

úchyty, špendlíky ks 4

26.
Lepiaca páska paierova 

samolepiaca

návin 50 m, šírka 50 mm, 

papierová páska, 

popisovateľná ks 4

27.
Lepiaca páska transparent 48mm x 

66m

Transparentná lepiaca 

páska, šírka 48 mm, 

návin 66 m, vhodná do 

ručných odvíjačov. ks 6

28. Lepiaca tyčinka Pritt Stick20 g

Pritt Stick 20g - alebo 

ekvivalent, lepiaca 

tyčinka na papier, kartón 

a fotografie; bez 

rozpúšťadiel ks 80

29.
Magnety min. 25x5mm

bez plastového obalu ks 400

30. Náboje do zošívačky NOVUS 23/10/1000 bal 4

31. Náplň do korekrora Pritt biely ks 40

32.
Nožnice na profesionálne 

kancelárske použitie. 

Kancelárske nožnice 

na strihanie papiera, 

kartónu, lepenky, 

samolepiacej pásky 

a pod. s pogumovaným 

úchytom a strihacou 

časťou z nehrdzavejúcej 

ocele. Farba 

čierna/ ,modrá. Min. 

veľkosť: 19 cm ks 10

33.
Nožnice pre ľaváka na 

profesionálne kancelárske použitie. 

Kancelárske nožnice 

na strihanie papiera, 

kartónu, lepenky, 

samolepiacej pásky 

a pod. s pogumovaným 

úchytom a strihacou 

časťou z nehrdzavejúcej 

ocele. Farba 

čierna/ ,modrá. Min. 

veľkosť: 19 cm ks 6

34. Nôž orezávací SX 98A celokovový

Nôž orezávací kovový,s 

odlamovacou 

čepeľou,vysúvané 

pomocou polohovacieho 

jazdca so zarážkami 

šírka čepele 18 mm. 

Dodávaný na blistri s 

dvomi náhradnými 

čepeľami. Rozmer: 

155x40x10mm. ks 2
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35. Obal PVC L A4 ks 200

36. Obálka B4 s krycou páskou ks 1000

37. Obálka C5

Biele obálky rozmeru 162 

× 229 mm, vyrobené z 

bezdrevného papiera, 80 

g/ m2. Samolepiace. 

Balenie: 1000 ks ks 4 000

38. Obálka C6-S
obálka C6 samolapiaca 

biela  bal/1000 ks ks 3 000

39. Obálka DL samolep biela samolepiaca ks 1000

40. Obálka doručenková B6

Obálka formátu B6 s 

doručenkou, rozmer 125 

x 176 mm, vyrobená z 

recyklovaného papiera, 

farba biela. ks 2000

41. Obálka doručenková C5

Doporučene, rozmery: 

162x229 mm, yrobené z 

recyklovaného papiera 

90 g ks 2000

42. Odkladacia mapa s chlopňami

Odkladacia papierová 

mapa s 3 chlopňami - 

Farba: nerozhoduje, 

Počet ks v balení: 50, 

vyrobená z 

recyklovaného papiera 

200g, formát A4 ks 500

43.
Odkladacia mapa s chlopňami 

PVC s gumou na uzatvorenie

Priehľadná odkladacia 

plastová mapa s 3 

chlopňami + gumou - 

Farba: dymová, Počet ks 

v balení: 50, Formát: A4, 

vhodná na prenášanie 

dokumentov, tri vnútorné 

chlopne + guma na 

uzatvorenie ks 40

44. Odsponkovač

odstránenie spiniek zo 

zošitých dokumentov ks 10

45.
Osvedčovacia kniha - overenie 

listiny 100 listov

 100 listov (ševt 01 173 

2) A 4, Kniha, Bezdrevný 

ofsetový ks 20

46.
Osvedčovacia kniha - overenie 

listiny 50 listov
 50 listov, A 4, Kniha, 

Bezdrevný ofsetový ks 4

47.
Osvedčovacia kniha-overovanie 

podpisu 100 listov

 100 listov (ševt 01 173 

2) A 4, Kniha, Bezdrevný 

ofsetový ks 20

48.
Osvedčovacia kniha-overovanie 

podpisu 50 listov
 50 listov, A 4, Kniha, 

Bezdrevný ofsetový ks 4

49.
Páska lepiaca výstražná žlto-čierna 

95401 minimálne 50mm x 66 m ks 6

50.
Páska papierová do kalkulačky 

biela papierová páska do 

stolovej kalkulačky 

62mm x 30 m ks 20

4 / 9



2. príloha

CENOVÁ PONUKA

na dodanie spotrebného materiálu - Kancelárskych potrieb, papierov a tlačív.

Por. č. Názov komodity Špecifikácia

Jednotka 

bal., ks

Počet 

kusov 

alebo 

balení

Jednotk

ová 

cena 

bez 

DPH

Jednotk

ová 

cena s 

DPH

Cena 

spolu 

za 

počet 

kusov s 

DPH

51. Páska výstražná červeno biela

EXTOL CRAFT páska 

výstražná červeno-biela, 

75mm x 250m , plní 

výstražnú funkciu, pre 

vyznačenie ochranného 

pásma pri stavebných a 

výkopových prácach a 

vyznačenie pracovných 

priestoroch. ks 12

52.
Pečiatková farba TRODAT alebo 

ekvivalent

Pigmentová pečiatková 

farba na napúšťanie 

podušiek samofarbiacich 

pečiatok. .Farba: 

červenáObsah: 28 ml ks 6

53.
Pečiatková farba TRODAT alebo 

ekvivalent

Pigmentová pečiatková 

farba na napúšťanie 

podušiek samofarbiacich 

pečiatok. Farba: modrá 

Obsah: 28 ml ks 4

54. Pentelka Mechanická ceruzka

0,5 mm Pentelka alebo 

ekvivalent ks 20

55. Pero jednorazové modré 800

56. Pero prilepovacie

Guličkové pero s modrou 

náplňou, s priehľadným 

žiarivým telom, kovovým 

klipom a hrotom. 

Vymeniteľná náplň 4406. ks 40

57.

Plastové guličkové pero s 

pogumovaným úchytom s tenkým 

hrotom
SAKOTA Solidli alebo 

ekvivalent ks 200

58.

Popisovač  čierny

Centropen 8566 čierny 

alebo ekvivalent, vode 

odolný, permanentný 

atrament, guľatý 

vláknový hrot,šírka stopy 

2,5 mm,atrament na 

báze alkoholu, ventilačné 

uzávery ks 60
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59.
Popisovač na bloky edding 380 - 

sada 4

Flipchartový popisovač -

sada s atramentom na 

vodnej báze a 

vlastnosťou "Cap off", 

zabraňujúcou vysychaniu 

atramentu pri otvorenom 

hrote aj niekoľko dní (6 

týždňov). Vhodný na 

popisovanie 

flipchartových blokov a 

iných archov papiera. 

Opätovne naplniteľný 

atramentom FTK 25. 

Hrot okrúhly, šírka stopy 

1,5-3 mm. Dodávaný 

samostatne alebo v sade 

4 základných farieb. sada 4ks 2

60.
Popisovač na CD, Unix čierny 

obojstranný

Popisovač na CD, Unix 

čierny alebo ekvivalent, 

obojstranný 2,5mm - 0,7 ks 10

61.
Popisovač na textil čierny 

Centropen 2739 alebo ekvivalent

Značkovač s 

nevyprateľným 

pigmentovým 

svetlostálym atramentom 

na vodnej báze, píše na 

takmer všetky druhy 

textilu, stopa písma je 

odolná voči praniu do 60 

°C ks 4

62. Poštový poukaz na účet 2- dielny ks 4000

63. Poznámkový blok A7 linajk.

Šité 50 listové 

poznámkové bloky sú v 

kratšej strane pre vyššiu 

odolnosť zosilnené 

farebnou lemovkou. Listy 

z kvalitného 

recyklovaného papiera 

sú pre ľahšie a presné 

vytrhnutie perforované. ks 200

64.

Pravítko hliníkové 30 cm

Pravítko vyrobené z 

eloxovaného hliníka. 

Metrické značenie v cm/ 

mm. Jeden protišmykový 

pásik na spodnej strane. 

Dĺžka: 30 cm ks 2

65. Pravítko transparentné 30 cm PVC transparentné ks 8

66.
Príjmový pokladničný doklad bez 

DPH   (320)

Príjmový pokladničný 

doklad bez DPH A6, 

samoprepis bal./40 ks 20

67. Pripínačky 

Klasické kovové 

poniklované pripínačky. 

Balenie 100ks. bal 20
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68. Pripínačky do korkovei tabule

Plastová hlavička 

Balenie obsahuje 30 ks 

rôznych farieb. bal 6

69. Rýchloviazač

rýchloviazač z 200g Eko 

kartónu; formát A4 ks 500

70. Rýchloviazač štandardný PVC 

Obal s eurodierovaním z 

kvalitného polypropylénu 

na uloženie dierovaných 

dokumentov do formátu 

A4. Predná strana 

priehľadná lesklá, biely 

papierový zasúvací štítok 

pozdĺž chrbta. Rozmery 

310 × 235 mm Balenie 

po 10 kusov. ks 400

71. Rýchloviazač závesný celý

rýchloviazače závesné 

celé; vyrobené z 250 g 

lístkovnicového kartónu; 

formát A4 ks 200

72. Rýchloviazač závesný polovičný

rýchloviazače závesné 

celé; vyrobené z 250 g 

lístkovnicového kartónu; 

formát A5 ks 200

73.
Samolepiace bločky 76x76 - 100 

lístkov
pastel rôzne farby, 

bal/100lístkon bal 800

74. Servítky biele 330x330

Jednovrstvové papierové 

obrúsky. Rozmer 330 × 

330 mm, farba biela. 

Balenie 100 ks. bal. 60

75. Spínací strojček kov-plast 26/6 ks 10

76.
Spinky do kancelárskych 

zošívačiek bal./1 000 ks 26/4 ks 50

77.
Spinky do kancelárskych 

zošívačiek č.10, bal./1 000 ks 10/4/1000 bal 10

78. Spisové dosky mramor so šnúrkou

klasické dosky so 

šnúrkami; bez chrbta; 

jednostranne potiahnuté 

šedým mramorovým 

papierom ks 100

79. Spisový obal

dvojlist A4, evidenčné 

tlačivo ks 5600

80.
Spony na papier - zinkové veľkosť 

32 mm bal./100 ks bal 40

81.
Spony na papier - zinkové veľkosť 

50 mm bal./100 ks bal. 20

82. Spony na spisy 78 mm bal./ 50 ks ks 10

83. Strúhadlo plastové - dvojité
jednoduché plastové 

strúhadlá na ceruzky ks 10
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84. Špagát  ľanový 100g

špagát z prírodného 

materiálu pre použitie v 

kancelárii ks 42

85.
Špagát trikolóra - advokátska 

šnúra, 100g, 100% bavlna

Trojfarebný špagát zo 

100% bavlny určený 

predovšetkým na 

pečatenie dokumentov. 

Hmotnosť 100 g. ks 20

86. Tekuté lepidlo klovatina 85g

praktické balenie so 

stierkou na pohodlnú 

aplikáciu a roztieranie 

lepidla, Pritt alebo 

ekvivalent. ks 8

87. Tekuté lepidlo WURSTOL 120g
Biele disperzné lepidlo, 

120g ks 10

88.
Tuha do guličkového pera s 

tenkým hrotom Solidly s tenkým hrotom ks 60

89. Tuha do mechanickej ceruzy 0,5 mm bal 20

90. Vlajka EU  60x90 Polyflag 120g/m2 ks 3

91. Vlajka SR  60x90 Polyflag 120g/m3 ks 3

92. Xerox papier A6, 80g/m2

2 bal A4, rezaný biely 

papier na formát A6 ks 8000

93.
Zakladač pákový A4  5 cm, 

mramor

papierový zakladač 

formátu A4 s pákovou 

mechanikou a 

radokrúžkom, ks 200

94.
Zakladač pákový A4  8 cm, 

mramor

papierový zakladač 

formátu A4 s pákovou 

mechanikou a 

radokrúžkom ks 200

95.
Záznam o prevádzke motorového 

vozidla  A5
samoprepis. (Ševt 30 

605 7) ks 16
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96. Záznamová kniha A/4

Záznamové knihy 

vyrobené z kvalitného 

bezdrevného papiera, 

150-listové. Laminovaná 

obálka z tvrdého kartónu, 

Úprava linajková, formát 

A4. Väčšie balenie 5 ks. ks 10

97. Zošit 464 linajk

Školský zošit PT 464 

EKOnomy  formát A4 zo 

60 g EKO papiera, 

obálka 90 g bezdrevná 

natieraná matná, mäkká 

väzba, 60 listov, 

linkované 8 mm. ks 30

98. Zošit A5 linkovaný

Školský zošit PT 564 

EKOnomy 60 g EKO 

papier, obálka 90 g 

bezdrevná natieraná 

matná, mäkká väzba, 60 

listov, linkované 8 mm. ks 34

99. Zvýrazňovač fialový
hrubý 8852, alebo 

ekvivalent ks 60

100. Zvýrazňovač oranžový
hrubý 8852, alebo 

ekvivalent ks 60

101. Zvýrazňovač ružový
hrubý 8852, alebo 

ekvivalent ks 60

102. Zvýrazňovač zelený
hrubý 8852, alebo 

ekvivalent ks 200

103. Zvýrazňovač žltý
hrubý 8852, alebo 

ekvivalent ks 60

104. Žiarivka úsporná 

Úsporná žiarivka Long-

Life so závitom E27, 

výkonom Úsporná 

žiarivka Long-Life so 

závitom E27, výkonom 

20W a svetelným tokom 

1300 lumenov. Náhrada 

za 100W žiarovku.W a 

svetelným tokom 375 

lumenov. ks 40

105. žiarovka 60W E27 Klasická žiarovka 60W ks 60

Cena celkom spolu s DPH:

Predmet zákazky sa bude objednávať priebežne počas trvania rámcovej dohody.

Počas obdobia od 1.8.2013 do 31.7.2015 nie je možné meniť cenu.

V Košiciach dňa:

Podpis štatutárneho zástupcu 
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