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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/ Bratislava 

 17055/2019/OESM-005 Ing. Marta Gajdošíková/ 

02/48777507 

 

22.08.2019 

 

VEC: Výzva na predkladanie cenovej ponuky – zaslanie 

 

Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: „Dodávka 

kancelárskych potrieb na 4 roky“ za účelom výberového konania.  

 

Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). 

 

V prílohe  Vám e-mailom zasielame „Špecifikáciu predmetu zákazky“ k obstaraniu predmetnej 

zákazky podľa ustanovenia § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ktorá  nepresahuje hodnotu 

zákazky podľa § 4 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní a prílohu k vypracovaniu predmetnej 

cenovej ponuky vo formáte excel: „Cenová ponuka na vybraný sortiment na 4 roky“. 

 

Záujemca/uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 

ustanovenia § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, že je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. Záujemca/uchádzač nepreukazuje túto 

podmienku účasti - verejný obstarávateľ použije údaje z informačných systémov verejnej správy 

podľa  osobitných predpisov. Záujemca/uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Ak predložené cenové ponuky presiahnu výšku predpokladanej hodnoty zákazky 52 000,00 Eur 

bez DPH, budú pre verejného obstarávateľa neprijateľné.  

 

Ponuku je možné predložiť elektronicky na emailovú adresu: marta.gajdosikova@nsat.sk 

v termíne do 04.09.2019 do 10:00 hodiny. 

 

Veríme, že sa verejného obstarávania zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet 

obstarávania v súlade s touto výzvou a priloženou špecifikáciou. 

 
 S pozdravom   

 

v.r. Ing. Ján Breja 

                            predseda  
        

Príloha: Špecifikácia predmetu zákazky  
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Č.j. 17055/2019/OESM-001 

 

Špecifikácia predmetu zákazky  
(zákazka podľa § 117) 

 

Názov predmetu zákazky:  „Dodávka kancelárskych potrieb na 4 roky“ 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Dopravný úrad  

Sídlo:     Letisko M. R. Štefánika 

    823 05 Bratislava  

Zastúpené :   Ing. Ján Breja, predseda 

IČO:     42355826 

IČO DPH:    nie je platcom DPH 

Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 a)  zákona o verejnom obstarávaní 

IBAN:   SK75 8180 0000 0070 0049 9595  

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Kontaktná osoba:  Ing. Marta Gajdošíková 

Tel:     +421 48 777 507 

E-mail:   marta.gajdosikova@nsat.sk 

 

1. Typ záväzkového vzťahu a predmet zákazky: 

Zmluva na predmet zákazky: „Dodávka kancelárskych potrieb na 4 roky“ 

 

2. Podrobný popis predmetu zákazky: 

Zabezpečenie kancelárskych potrieb na 4 roky pre potreby Dopravného úradu, Letisko M.R. 

Štefánika, Bratislava a všetkým jeho pracoviskám, podľa špecifikácie predmetu zákazky. 

Podrobný popis a spôsob stanovenia ceny je uvedený v Cenovej ponuke na vybraný 

sortiment na 4 roky (príloha vo formáte excel). 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 do 52 000,00 EUR bez DPH /48 mes. 

 

4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky. 

 

5. Možnosť predloženia variantných riešení: 

Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

6. Miesto dodania: Dopravný úrad, Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

 

7. Trvanie záväzkového vzťahu do: 

Na dobu určitú v dĺžke trvania 48 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy alebo do vyčerpania 

finančného limitu, a to podľa skutočnosti, ktorá nastane skôr. 
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8. Lehota dodania od uzavretia zmluvy (v mesiacoch): 48 

 

9. Jazyk ponuky: slovenský, český 

 

10. Obsah ponuky: 

Príloha č. 1 tejto Výzvy: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2 tejto Výzvy: Cenová ponuka na vybraný sortiment na 4 roky (vo formáte excel) 

Príloha č. 3 tejto Výzvy: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4 tejto Výzvy: Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania 

 

11. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

11.1  Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtových prostriedkov verejného  

obstarávateľa. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavky ani zálohy. 

11.2  Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách, 

v prípade dodania telekomunikačných zariadení po protokolárnom prevzatí predmetu 

dohody, na základe doručenej faktúry. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia. 

11.3 Platobná povinnosť verejného obstarávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude  

z jeho bankového účtu poukázaná príslušná platba na účet úspešného uchádzača.  

 

12. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Kritériom je najnižšia cenová ponuka v EUR s DPH za celý predmet zákazky.  

 

Záujemca/uchádzač v cene zahrnie všetky náklady spojené s dodaním predmetu zákazky podľa 

Opisu predmetu zákazky - príloha č. 1 tejto Výzvy. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, 

uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní 

v cenovej ponuke. Ceny musia byť stanovené podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 

Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

 

Záujemca/uchádzač vyplní Návrh na plnenie kritéria podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy. 

 

13. Podmienky týkajúce sa zmluvy: 

Výsledkom verejného obstarávateľa bude Rámcová  dohoda na dodanie tovaru, ktorej 

neoddeliteľnú súčasť bude tvoriť: 

a) Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

b) Príloha č. 2: Cenová ponuka na vybraný sortiment na 4 roky (vo formáte excel) 

c) Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 

d) Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania 

 

14. Doplňujúce informácie: 

a) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky podľa § 117  zákona 

o verejnom obstarávaní nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietku  

v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. 

b) Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si 

uchádzači hradia v plnej výške. 

c) Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. 

d) Neúplná ponuka nebude hodnotená. 

e) Ponuky predložené po uplynutí lehoty nebudú akceptované. 
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f) Neoddeliteľnú súčasť zmluvy s úspešným uchádzačom bude tvoriť návrh ceny za predmet 

zákazky v Euro uvedenej v Prílohe č. 3 – Návrh na plnenie kritérií. 

g) Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok: splnil podmienku účasti, nemá 

zákaz vo verejnom obstarávaní a ponúkol najnižšiu cenu za predmet zákazky. 

h) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie 

zrušiť v prípade ak: 

a. ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 

v tejto výzve; 

b. sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené; 

c. ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania; 

d. nebude predložená ani jedna ponuka. 

i) Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

j) Výsledok verejného obstarávateľa bude oznámený iba víťaznému uchádzačovi, ktorý odo dňa 

doručenia predmetného oznámenia predloží verejnému obstarávateľovi návrh zmluvy  

v lehote do 5 pracovných dní. 

 

 

V Bratislave, dňa 22.08.2019 

 

         ........................................ 

        Ing. Ján Breja 

       predseda úradu         

 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Cenová ponuka na vybraný sortiment na 4 roky (vo formáte excel) 

Príloha č. 3: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 4: Čestné vyhlásenie, že nemá zákaz v oblasti verejného obstarávania 
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Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 

Predmet zákazky: „Dodávka kancelárskych potrieb na 4 roky“ 

 

Opis predmetu zákazky 
1.  Predmet zákazky: 

 
1.1. Predmetom zákazky je zabezpečenie kancelárskych potrieb na 4 roky pre potreby 

Dopravného úradu, Letisko M.R. Štefánika, Bratislava a všetkým jeho pracoviskám podľa 

špecifikácie predmetu zákazky - „Cenník kancelárskych potrieb pre roky 2019-2023“. 

 

1.2. Špecifikácia tovaru: 

– doplní uchádzač 

  

Č.p. Názov kancelárskych potrieb 
 Merná 
jednotka 

Počet 

Cena  za 
jednotku 

v € 
s DPH 

1. Aktovka s priehradkami na 

dokumenty do formátu A4. 

Uzatváranie na gumičku, šesť 

roztiahnuteľných priehradok 

s indexami na popis obsahu, jedna 

priehradka na vložené listy do formátu 

A4, vrecko na vizitky. Kapacita 250 

listov. Farba: metalická modrá, 

metalická oranžová, metalická ružová, 

metalická zelená, ľadovo modrá, 

pupurpurová. 

ks 10  

2. Archívna škatuľa - obal na 

odovzdanie dokumentov so znakom 

„A“ do štátneho archívu, vyrobená z 

hladkej archívnej lepenky. Rozmery 

110 x 350 x 260 mm. 

ks 200  
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3. Archívna škatuľa s uzatvárateľným 

sklápacím vekom vyrobená z FSC 

certifikovanej 100 % recyklovanej 

lepenky. Bočné výrezy na uchytenie, 

steny spevnené zdvojenou vrstvou 

kartónu. Nosnosť 49,2 kg. Možnosť 

navyšovania do troch úrovní. 

Kompatibilná s archívnym boxom. 

Dodávaná v rozloženom stave 

naplocho. Rozmery 378 x 287 x 545 

mm. Farba: sivá/biela. 

ks 200  

4. Archívne boxy na archiváciu 

dokumentov formát A4 vyrob. z FSC 

certifik. 100% recykl. lepenky. Box 

popisovateľný na chrbte a veku. Šírka 

chrbta 100 mm. Dodávaný v rozlož. 

stave. Rozmery 100x260x315 mm. 

Farba: sivá/biela. 

 

 

ks 

200  

5. Archívne boxy na archiváciu 

dokumentov formát A4 vyrob. z FSC 

certifik. 100% recykl. lepenky. Box 

popisovateľný na chrbte a veku. Šírka 

chrbta 80 mm. Dodávaný v rozlož. 

stave. Rozmery 80x260x315 mm.          

Farba: sivá/biela. 

ks 200  

6. Atrament do popisovačov – náhradný 

atrament na biele tabule s kapilárnym 

systémom. Popisovač jednoducho 

vsuniete do fľaštičky a po niekoľkých 

minútach je pripravený opäť k použitiu. 

Obsah náplne 25 ml. Tieto chemické 

prípravky sú nebezpečné. 

ks 20  

7. Batéria Mikrotušková energizer 

Alkaline Power pre každodenné 

použitie. Je vhodná do prístrojov 

s vyššími nárokmi odberu energie. 

Odolávajú teplotám od – 20 °C po + 60 

°C. 

bal. 4 ks 30  

8. Batéria Tušková energizer Alkaline 

Power pre každodenné použitie. Je 

vhodná do prístrojov s vyššími nárokmi 

odberu energie. Odolávajú teplotám od 

– 20 °C po + 60 °C. 

bal. 4 ks 30  
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9. Batéria 9V energizer Alkaline Power 

pre každodenné použitie. Je vhodná do 

prístrojov s vyššími nárokmi odberu 

energie. Odolávajú teplotám od – 20 °C 

po + 60 °C. 

bal. 1 ks 10  

10. Batéria Energizer dobíjateľná - 

Mikrotužková, ktorá zabezpečuje vyšší 

výkon, vyšší počet dobíjaní a dlhšiu 

výdrž dobitia. Batéria je dodávaná už 

prednabitá a môže sa hneď používať. 

Neobsahuje kadmium. Žiadny 

pamäťový efekt. 

 

bal. 4 ks 10  

11. Batéria Energizer dobíjateľná - 

Tužková, ktorá zabezpečuje vyšší 

výkon, vyšší počet dobíjaní a dlhšiu 

výdrž dobitia. Batéria je dodávaná už 

prednabitá a môže sa hneď používať. 

Neobsahuje kadmium. Žiadny 

pamäťový efekt. 

bal. 4 ks 10  

12. Batéria Energizer dobíjateľná - Malý 

monočlánok, ktorá zabezpečuje vyšší 

výkon, vyšší počet dobíjaní a dlhšiu 

výdrž dobitia. Batéria je dodávaná už 

prednabitá a môže sa hneď používať. 

Neobsahuje kadmium. Žiadny 

pamäťový efekt. 

bal. 2 ks 5  

13. Batéria Energizer dobíjateľná - 

Veľký monočlánok, ktorá zabezpečuje 

vyšší výkon, vyšší počet dobíjaní 

a dlhšiu výdrž dobitia. Batéria je 

dodávaná už prednabitá a môže sa 

hneď používať. Neobsahuje kadmium. 

Žiadny pamäťový efekt. 

bal. 2 ks 5  

14. Batéria 9V Energizer dobíjateľná, 

ktorá zabezpečuje vyšší výkon, vyšší 

počet dobíjaní a dlhšiu výdrž dobitia. 

Batéria je dodávaná už prednabitá 

a môže sa hneď používať. Neobsahuje 

kadmium. Žiadny pamäťový efekt. 

bal. 1 ks 10  

15. Baliace pásky economy, farba hnedá, 

rozmery 48 mm x 66 m. 

ks 30  

16. Baliace pásky economy, farba 

priehľadná, rozmery 48 mm x 66 m. 

ks 30  

17. Baliaci papier v rolke, hnedý 

antistatický gramáže 70g/m², rozmery 

0,81 x 50 m. 

ks 10  
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18. Biela guma na grafitové ceruzky. 

Materiál PVC s najvyššia akosť, 

rozmer 62x21x11. 

ks 30  

19. Biela kocka nelepená, rozmery 

85x85x40 mm. 

ks 50  

20. Biele obálky C6 samolepiace, rozmer 

114x162 mm, vyrobené z bezdrevného 

papiera, 80 g/m². Samolepiace. 

bal.  

100 ks 
20  

21. Biele obálky C4 samolepiace, rozmer 

229x324 mm, vyrobené z bezdrevného 

papiera, 90 g/m². Otvor na kratšej 

strane. 

bal.  

500 ks 
40  

22. Biele obálky DL samolepiace s 

okienkom, rozmer 110x220 mm, 

vyrobené z bezdrevného papiera, 80 

g/m². Samolepiace s okienkom 

z prehľadnej fólie na pravej strane. 

bal.  

25 ks 
50  

23. Biele obálky C4 samolepiace, rozmer 

229x324 mm, vyrobené z bezdrevného 

papiera, 90 g/m². Otvor na kratšej 

strane. 

bal.  

25 ks 
50  

24. Biele obálky C5 samolepiace, rozmer 

162x229 mm, vyrobené z bezdrevného 

papiera, 80 g/m². 

bal.  

100 ks 
40  

25. Biele obálky C5 samolepiace, rozmer 

162x229 mm, vyrobené z bezdrevného 

papiera, 80 g/m². 

bal.  

25 ks 
40  

26. Biele papierové obálky s odtrhávacou 

silikónovou páskou, 100 g/m², rozmery 

229x324 m, formát C4 do vlastných 

rúk – bez opakovaného doručenia. 

bal.  

250 ks 
10  
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27. Biele papierové obálky s odtrhávacou 

silikónovou páskou, 100 g/m², rozmery 

229x324 m, formát C4 do vlastných 

rúk - opakované doručenie - 

DOPOSIELAŤ 

bal.  

250 ks 
10  

28. Biele papierové obálky s odtrhávacou 

silikónovou páskou, 100 g/m², rozmery 

229x324 m, formát C4 do vlastných 

rúk - opakované doručenie – 

NEDOPOSIELAŤ. 

bal.  

250 ks 
10  

29. Biele papierové obálky s odtrhávacou 

silikónovou páskou, 100 g/m², rozmery 

229x324 m, formát C4 

DOPORUČENE. 

bal.  

250 ks 
40  

30. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 125x176 mm, 

olizové, 80 g/m², formát B6 do 

vlastných rúk – bez opakovaného 

doručenia. 

bal.  

1000 ks 
6  

31. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 125x176 mm, 

olizové, 80 g/m², formát B6 do 

vlastných rúk – DOPOSIELAŤ. 

 

bal.  

1000 ks 
6  

32. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 125x176 mm, 

olizové, 80 g/m², formát B6 do 

vlastných rúk - opakované doručenie –

NEDOPOSIELAŤ. 

 

bal. 1000 

ks 
6  

33. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 125x176 mm, 

olizové, 80 g/m², formát B6 

DOPORUČENE. 

 

bal.  

1000 ks 
6  
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34. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 162x229 mm, 

olizové, 80 g/m², formát C5 do 

vlastných rúk – bez opakovaného 

doručenia. 

 

bal.  

1000 ks 
6  

35. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 162x229 mm, 

olizové, 80 g/m², formát C5 do 

vlastných rúk – DOPOSIELAŤ. 

 

bal.  

1000 ks 
6  

36. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 162x229 mm, 

olizové, 80 g/m², formát C5 do 

vlastných rúk - opakované doručenie – 

NEDOPOSIELAŤ. 

 

bal.  

1000 ks 
6  

37. Biele papierové obálky s okienkom na 

zadnej strane a lichobežníkovou 

chlopňou, rozmery 162x229 mm, 

olizové, 80 g/m², formát C5 

DOPORUČENE 

 

bal.  

1000 ks 
6  

38. Bublinková obálka so samolepiacim 

uzáverom, rozmery 240mm x 275mm. 

Farba: biela . 

ks 20  

39. Biely poznámkový blok v tvare kocky, 

biela kocka lepená, rozmery 85x85x40 

mm. 

ks 50  

40. Bloky papiera na flipharty, papier 

gramáže 80 g v čistej úprave, rozmery 

99 x 68 cm, 20 listov v 1 bloku. 

 

bal.  

5 blokov 
6  

41. Box z kartónu na odkladanie 

časopisov. Šírka chrbta 7 cm. Farba: 

čierna, červená, biela, modrá. 

ks 10  
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42. CD-R hromadné balenie  - Verbatim 

AZO v plastovom boxe tvaru valca 

(cake box).  Kapacita 700 MB. 

bal.  

25 ks 
10  

43. CD-R hromadné balenie - Verbatim 

v plastovom boxe tvaru valca (cake 

box).  Kapacita 700 MB. Obal cake. 

bal.  

100 ks 
5  

44. Celokovová kancelárska dierovačka s 

posuvným pravítkom a plastovým 

poťahom. Rozpätie dier 8 cm. 

Hmotnosť 350 g. Kapacita dierovania 

je 25 listov. Záruka 10 rokov. Farba: 

modrá alebo čierna. 

ks 40  

45. Ceruzka celokovová mechanická 

(vezatilka)  

Koh-i-noor 5201. Tuha hrúbky 2 mm, 

dlĺžka tela 12 cm. 

ks 10  

46. Dátumovka S 120, u ktorej mesiac 

môže byť číslom. 

ks 20  

47. Držiak  popisovačov – magnetický 

držiak na 4 ks ľubovoľných 

popisovačov v horizontálnej polohe. 

ks 5  

48. Dovolenka, formát A6. 

 

blok  

100 listov 
40  

49. Etikety laserových a atramentových 

tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 

formátu A4. Rozmery:  

70 x 42,4 mm. Etikety na hárku v počte 

21 ks. Farba: biela. 

bal.  

100 hár. 
5  

50. Etikety laserových a atramentových 

tlačiarní, ako aj kopírovacích strojov 

formátu A4. Rozmery:  

51.105 x 72 mm. Etikety na hárku 

v počte 8 ks. Farba: biela. 

bal.  

100 hár. 
5  

51. Ergonomická podložka pod myš s 

penovou podložkou, rozmer 257 x 310 

x 8,5 mm. 

ks 10  

52. Euroobal A4 lesklý na 20 vizitiek, 

50mic. 

bal.  

10 ks 
10  
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53. Euroobal priehľadný číry z 

polypropylénu. Otvor z hora 

eurodierovanie. Povrch lesklý a hladký. 

Formát A4, hrúbka 48 μm. 

bal.  

100 ks 
200  

54. Euroobal na katalógy 

z polypropylénu s chlopňou, chrániace 

vložené dokumenty z hornej časti. 

Vhodný na katalóg alebo iný objemový 

zviazaný dokument hrúbky 170 μm. 

bal.  

12 ks 
200  

55. Euroobal priehľadný z polypropylénu 

– economy. Otvor z hora 

eurodierovanie. Povrch matný, mierne 

pórovitý. Formát A4, hrúbka 40 μm. 

bal.  

100 ks 
40  

56. Euroobal na vizitky lesklý 

z polypropylénový formátu A4 na 10 

vizitiek jednostranne, resp. 20 vizitiek 

obojstranne. Hrúbka 50 μm. 

bal.  

10 ks 
10  

57. Grafitové ceruzky v dreve , tvrdosť 

HB. 

ks 30  

58. Gumičky priemeru 57 mm. 

v mixe farieb. 

bal.  

1450 ks 
3  

59. Gumičky priemeru 57 mm 

v mixe farieb. 

bal.  

2900 ks 
3  

60. Indexové fóliové listy popisovateľné a 

snímateľné, rozmery 25x43 mm, Rôzne 

farby: zelená, žltá, červená, modrá 

alebo oranžová 

bal.  

po 50 líst. 
30  

61. Informačné tabuľky CLICK SING 

biele na dvere. Predný panel sa otvára 

na jedno zatlačenie, a tým sa 

jednoducho sprístupnia vložené 

popisné papiera, ktoré sa môžu 

vymieňať podľa potrieb. Namiesto 

pevného montovania môže byť tabuľka 

k povrchu aj prilepená. Farba: biela 

Rozmery: 149 x 105,5 mm. 

ks 

 

 

80  

62. Informačné tabuľky – náhradné 

kartičky (do informačných tabuliek) 

potláčateľné na PC. Vhodné do 

všetkých laserových a atramentových 

tlačiarní alebo kopírovacích zariadení. 

Formát A4.  

Rozmery: 149 x 105,5 mm. 

ks  

20 hárkov 
50  
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63. Jednorázové guľôčkové pero s 

priehľadným telom a viditeľnou farbou. 

Farba: modrá, čierna, červená alebo 

zelená. 

ks 500  

64. Kancelárska kompaktná 

vysokovýkonná zošívačka v kovovom 

prevedení s plastovým vrchným dielom 

a dvojitým vedením spiniek. Kapacita 

náplne 100 spiniek 24/6-8 alebo 150 

spiniek 26/6-8. Hĺbka zošívania 6,5 cm. 

Kapacita 40 listov. Hmot. 245 g. 

Záruka 25 rokov. Farba: modrá, čierna 

alebo sivá. 

 

ks 20  

65. Kancelárska veľkokapacitná 

dierovačka s aretáciou horného dielu 

na ľahké uloženie a posuvným 

pravítkom. Rozpätie dier 8 cm. 

Hmotnosť 970 g. Kapacita dierovania 

je 60 listov. Záruka 10 rokov. Farba: 

čierna/sivá. 

ks 10  

66. Kancelárska štvordierovačka s 

posuvným pravítkom a aretáciou 

v kovovom prevedení. Rozpätie dier 8 

cm. Hmotnosť 1 200 g. Kapacita 

dierovania je 25 listov.   Záruka 10 

rokov. Farba: čierna/sivá. 

ks 8  

67. Kancelárska profesionálna celokovová 

zošívačka v modernom dizajne. 

Vrchný diel z plastu, kovový zásobník 

s dvojitým vedením spiniek. Kapacita 

náplne 150 spiniek 24/6-8 alebo 200 

spiniek 26/6-8. Kapacita 40 listov.  

Hĺbka zošívania 30 cm. Hmotnosť 800 

g. Záruka 25 rokov. Farba: čierna. 

ks 10  

68. Kancelárska zošívačka Q-Connest 

s dlhým ramenom na zošitie 

maximálne 20 listov. Hĺbka zošívania 

30 cm. Farba: čierna. 

ks 10  
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69. Kancelárska zošívačka z kolekcie 

CITY-LINE na stôl aj do ruky 

v modernom dizajne s plastovým 

vrchným dielom a jednoduchým 

vedením spiniek. Kapacita náplne 100 

spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6. 

Kapacita 40 listov.  Hĺbka zošívania 

6,5 cm. Hmotnosť 140 g. Záruka 5 

rokov. Farba: čierna, modrá. 

ks 10  

70. Kancelárske nožnice perfektne sediace 

v ruke. Jemný gumený úchyt na 

komfortné uchytenie prstami, rukoväť 

z polypropylénu, veľkosť 21 cm. 

Farba: čierna/červená 

ks 30  

71. Kancelárske nožnice s ostrým hrotom 

na strihanie papiera, kartónu, lepenky, 

smolepiacej pásky a pod. 

s pogumovaným úchytom a strihacou 

časťou z nehrdzavajúcej ocele. Veľkosť 

17 cm. Farba: zelená/sivá. 

ks 5  

72. Kancelárske plastové nepriehľadné 

odkladače farebné formátu A4. Zadné 

zarážky umožňujú odkladače stohovať 

aj stupňovito dozadu. Farba: čierna, 

biela, modrá, červená, svetlosivá alebo 

žltá. 

ks 50  

73. Kartón 250 g - obálka, predná strana s 

lesklým lakovaným povrchom, zadaná 

strana v bielej matnej úprave, formát 

A4. 

 

bal.  

100 ks 
6  

74. Kartónové obaly s lesklým a hladkým 

obalom formátu A4 s troma chlopňami 

a gumičkou. Materiál pevný kartón 

gramáže 400 g. Rôzne farby: modrá, 

zelená, žltá, oranžová alebo červená. 

 

ks 40  

75. Klasická rozošívačka na odstraňovanie 

spiniek. 

ks 20  

76. Klipy na dokumenty čierne v šírke 25 

mm. 

bal.  

10 ks 
40  

77. Klipy na dokumenty farebné v šírke 51 

mm. 

bal.  

12 ks 
5  
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78. Klipy na dokumenty čierne v šírke 32 

mm. 

bal.  

10 ks 
40  

79. Kopírovací papier A3 80g štandardnej 

kvality na bežné kopírovanie a tlač. 

bal.  

500 hár. 
10  

80. Kopírovací papier A4 80g štandardnej 

kvality, určený na každodenné použitie, 

predovšetkým na čiernobielu laserovú 

tlač a čiernobiele kopírovanie, ale 

vhodný aj na farebnú tlač a farebné 

kopírovanie. 

bal.  

500 hár. 
2000  

81. Korekčná páska na papier a fólie 

vyrobená z recyklovaných plastov s 

jednoduchou výmennou náhradnej 

náplne. Šírka stopy 4,2 mm, návin 14 

m. 

ks 10  

82. Korekčný lak (DONAU) 

rýchloschnúci s vysokou krycou 

schopnosťou, riediteľný s vodou. 

Skrutkovací uzáver s hubkou umožňuje 

hladké nanášanie. Bez obsahu 

rozpúšťadiel. Objem 20 ml. 

ks 10  

83. Kvalitná mikroceruzka s gumou, 

kovový mechanizmus a kovová 

vodiaca trubička tuhy, zásobník na 3 

tuhy a hrúbka 0,5 mm. Farba: čierna. 

ks 40  

84. Laminovacie fólie lesklé vyznačujúce 

sa priezračnosťou a nízkou teplotou 

potrebnou na laminovanie , rozmery 

216x303 A4, hrúbka 100 μm. 

 

bal.  

100 ks 
30  

85. Lepiaca tyčinka vyrobená až z 90 % 

obnoviteľných materiálov. Ešte 

silnejšia pri lepení papiera, kartónu a 

fotografií. Čisté a presnejšie nanášanie 

lepidla bez hrudiek. Nekrčí papier. 

Vyprateľné pri 30 °C, hmotnosť 20. 

 

ks 50  
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86. Lepiace pásky priehľadné triedy 

economy. Návin 20 a 30 cm. Rozmery 

18 mm x 30 m. 

ks 30  

87. Lepiace pásky priehľadné triedy 

economy. Návin 20 a 30 cm. Rozmery 

24 mm x 30 m. 

ks 30  

88. Lepiace baliace pásky triedy economy. 

Rozmery 48 mm x 66 m. Farba: 

priehľadné. 

ks 10  

89. Lišta s perforáciou na zakladanie do 

zakladačov na počet listov 1-30, farba: 

priehľadná. 

bal.  

50 ks 
5  

90. Lepidlo dispezné PRITT Gamafix na 

pevné a rýchle lepenie papiera, textilu, 

dreva, fotografii, hmotnosť 100 g. 

ks 20  

91. Magnetická stierka. 

Vhodná je na čistenie keramických 

tabúľ (PREMIUM PLUS, 

PROFESSIONAL, UNIVESAL plus 

A ECONOMY plus) Stierka je vhodná 

v kombinácii s vodou alebo čistiacimi 

sprejmi TZ6, TZ27, a TZ28, je 

vyprateľná pri teplote  

60 °C. Rozmery: 10 x 13 cm. Farba: 

biela. 

bal.  

2 ks 
15  

92. Mikrotušková batéria alkalická AAA 

pre každodenné použitie. 

bal.  

4 ks 
100  

93. Náplň do karisbloku A5/100 listov, 

linkovaná. 

ks 11  

94. Náplň do karisbloku A6/100 listov, 

linkovaná. 

ks 10  

95. Náplň Paker QuinkFlow do 

guličkového pera medium 0,7 mm. 

Farba: modrá. 

ks 20  

96. Náhradná náplň korekčnej pásky na 

papier a fólie vyrobená z 

recyklovaných plastov. Šírka stopy 4,2 

mm, návin 14 m. 

ks 15  
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97. Napichovacie špendlíky s farebnou 

plastovou hlavičkou, mix farieb. 

bal.  

50 ks 
20  

98. Obal s eurodierovaním z 

ekologickéhoPP hrúbky 120μm s 

matnou priehľadnou prednou stranou, 

pozdĺž chrbta biely obojstranný 

papierový zasúvací štítok, rozmery 

310x237mm. Rôzne farby: čierna, 

červená , zelená, modrá, biela, žltá, 

oranžová alebo sivá. 

bal.  

10 ks 
40  

99. Obal PVC Report transparentný 

(priehľadný). 

bal.  

50 ks 
10  

100. Obal trojchlopňový na dokumenty do 

formátu A4  

z polyproplylénu.V dizajne radu WOW 

v žiarivých farbách. Uzatváracie 

uchytaním na gumičku. Kapacitu 150 

listov. Farba:  metalická modrá, 

metalická oranžová, metalická ružová, 

metalická zelená, metalická modrá, 

ľadová modrá, pupurová. 

 ks 80  

101. Otvárač listov s drevenou rúčkou. 

Ostrie z nehrdzavejúcej ocele, dĺžka 

24,7 mm. 

ks 8  

102. Pákový zakladač formátu A4 s 

kvalitnou pakovou mechanikou, 

potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. 

Vybavený chrbtovým krúžkom, 

vreckom s vymeniteľným chrbtovým 

štítkom a uzatváracím mechanizmom. 

Šírka chrbta 5 cm v rôznych farbách: 

červená, hnedá, čierna, bordová, 

zelená, biela, žltá svetlomodrá, 

oranžová, sivá, modrá, tmavomodrá, 

fialová, tyrkysová, ružová alebo 

svetlozelená. 

ks 400  
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103. Pákový zakladač formátu A4 s 

kvalitnou pakovou mechanikou, 

potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. 

Vybavený chrbtovým krúžkom, 

vreckom s vymeniteľným chrbtovým 

štítkom a uzatváracím mechanizmom. 

Šírka chrbta 7,5 cm v rôznych farbách: 

červená, hnedá, čierna, bordová, 

zelená, biela, žltá svetlomodrá, 

oranžová, sivá, modrá, tmavomodrá, 

fialová, tyrkysová, ružová alebo 

svetlozelená. 

ks 800  

104. Papierové tašky s rozšíreným dnom 

širokým 40 mm, s odtrhávacou páskou, 

rozmery 250x353 mm, formát B4 s X 

dnom a páskou, 130 g, hnedá. 

ks 15  

105. Pastelová kocka nelepená, rozmery 

85x85x40 mm. 

 

ks 60  

106. Páska lepiaca TESA obojstranná 

12mm x 7,5 m + dispenzor. 

ks 10  

107. Pastelový poznámkový blok v tvare 

kocky. Pastelová kocka lepená, 

rozmery 85x85x40 mm. 

ks 100  

108. Papierové čistiace utierky. 

Dispenzár s ipregnovateľnými 

papierovými urietkami na rýchle 

a ľahké čistenie tabúľ, ale aj 

počítačového príslušenstva. 

bal.  

100 ks 
10  

109. Pečiatkové farby na báze vody. 

Vhodná pre gumové a polymérové 

textové platničky. Objem 25 ml. Farba: 

čierna, modrá, červená. 

ks 10  

110. Pečiatkové farby bez oleja na suché 

pečiatkové podušky Koh-i-noor.  

Objem 50 ml. Farba: čierna, modrá, 

červená. 

ks 8  
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111. Permanetné popisovače s hliníkovým 

alebo plastovým telom na trvanlivé 

popisovanie, značenie, maľovanie a 

vyznačovanie takmer na všetky 

materiály vrátane kovu, skla a umelých 

hmôt , dopĺňané atramentom . 

Svetlostály, rýchloschnúci, 

nezmazateľný a vodeodolný atrament 

neobsahuje toulén/xylén. Hrot okrúhly, 

šírka stopy 1,5-3 mm, telo hlinikové , 

vymeniteľná špička. Farba: čierna, 

modrá, červená alebo zelená. 

ks 40  

112. Permanetné popisovače s hliníkovým 

alebo plastovým telom na trvanlivé 

popisovanie, značenie, maľovanie a 

vyznačovanie takmer na všetky 

materiály vrátane kovu, skla a umelých 

hmôt , dopĺňané atramentom . 

Svetlostály, rýchloschnúci, 

nezmazateľný a vodeodolný atrament 

neobsahuje toulén/xylén. Hrot zrezaný, 

šírka stopy 2-7 mm, telo hlinikové. 

Farba: čierna, modrá, červená alebo 

zelená. 

ks 15  

113. Permanetné popisovače s hliníkovým 

alebo plastovým telom na trvanlivé 

popisovanie, značenie, maľovanie a 

vyznačovanie takmer na všetky 

materiály vrátane kovu, skla a umelých 

hmôt , dopĺňané atramentom . 

Svetlostály, rýchloschnúci, 

nezmazateľný a vodeodolný atrament 

neobsahuje toulén/xylén. Hrot okrúhly, 

šírka stopy 3-4 mm, telo hlinikové. 

Farba: čierna, modrá, červená alebo 

zelená. 

ks 15  
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114. Pero guličkové s plastovým 

prevedením. Telo tvaru trojhranu, 

čierny gumený úchyt, strieborné 

doplnky. Farba: modrá, zelená, červená 

alebo strieborná. 

 

ks 300  

115. Pero guličkové kovové. Farba:modrá 

alebo čierna. 

ks 150  

116. Pero guľôčkové v nepriehľadnom 

plastovom prevedení. Farba: biela, žltá, 

zelená, modrá. 

ks 200  

117. Pero guľôčkové Schneider Slider Basic 

XB s  inovatívnou technlógiou 

„Viscoglide“ pre výnimočné ľahké 

a kĺzavé písanie bez šmúh s rýchlym 

zaschýnaním gélového atramentu. 

Transparentný vrchnák vo farbe pera, 

pogumovaný úchyt pre bezpečné 

držanie. 

Špeciálny, oteru vzdorný hrot XB 

s možnosťou hrubšieho i tenšieho 

písania. Čierny atrament je vode 

odolný, vhodný na písanie pre 

archiváciu dokumentov. 

Farba: modrá, zelená, čierna. 

 

 

 

 

 

ks 

 

 

 

50  

118. Pero guľôčkové Schneider Haptify 

s moderným dizajnom. Ergonomický 

trojhranný pogumovaný úchyt, kovový 

klip. Inovatívna technlógia 

„Viscoglide“ zaručuje ľahké a kĺzavé 

písanie. Hrot M, tuha modrá. 

ks 50  
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119. Pero guľôčkové Schneider Slider 

Memo XB s  

inovatívnou technológiou Viscoglide 

pre výnimočné ľahké a kĺzavé písanie 

bez šmúh. Ergonomický tvar 

s pogumovaným povrchom a kovovým 

klipom. 

Špeciálny, oteru vzdorný hrot XB 

s možnosťou hrubšieho i tenšieho 

písania. Čierny atrament je vode 

odolný, vhodný na písanie pre 

archiváciu dokumentov. 

124.Farba: čierna, modrá, červená, 

zelená. 

ks 

 

 

52  

120. Pero klikací gélový roller PILOT G-2 

VICTORIA s gumovým úchytom 

a vymeniteľnou náplňou. Gulôčka 0,7 

mm. Originálny dizajn pera. Farba: 

modrá, červená, čierna, zelená. 

ks 40 

 

121. Pero  Roller s plynulým písaním až po 

poslednú kvapku atramentu. Telo z PP 

plastu, kovový hrot s volfrámovou 

guličkou. Guličká 0,5 mm, šírka stopy 

0,3mm, dĺžka stopy 1300 m. Farba: 

modrá. 

ks 50 

 

122. Pero Roller s klikacím mechanizmom. 

Gulôčka 0,7 mm, šírka stopy 0,35 mm 

dĺžka stopy 700 m. Náplň SXR-7. 

Farba: modrá, červená. 

ks 20 

 

123. Pero Roller gélový uni Eye  micro UB-

150 s plynulým písaním až po poslednú 

kvapku atramentu. Telo s PP plastu, 

kovový hrot s volfrámovou guličkou.  

Gulička 0,5 mm, šírka stopy 0,3 mm, 

dĺžka stopy 1 300 m. Farba: modrá. 

ks 40 
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124. Pero guľôčkové PILOT Acroball 

BeGreen s  

 ergonomickým úchytom v BeGreen 

verzii. Atrament novej generácie na 

olejovej báze, rýchloschnúci a odolný 

voči vode. 

Gulička 0,7 mm, šírka stopy 0,28 mm. 

Farba: čierna, modrá, červená. 

ks 30 

 

125. Pero, jednorázové plnené špeciálnym 

gélom - gélová náplň, šírka stopy 0,7 

mm. Farba: tmavomodrá, čierna, 

zelená, fialová, ružová, svetlomodrá 

alebo červená. 

ks 80  

126. Pernamentný popisovač na trvalé 

pisovanie, značenie, maľovanie 

a vyznačovanie takmer na všetky 

materiály vrátane kovu, skla a umelých 

hmôt. Dopĺňateľný atramentom edding 

T 25 alebo MTK 25. Svetlo stály, 

rýchloschnúci, nezmazateľný 

a voddeodolný atrament neobsahuje 

toluén/xylén, šírka stopy 1,5-3 mm, 

vymeniteľná špička, telo hliníkové. 

Farba: čierna, modrá, červená. 

ks 40  

127. Piktoram  - na WC dámy na 

vysokokvalitnej nehrdzavejúcej oceli. 

Vytlačené symboly sú odolné voči 

poškriabaniu a silnému opotrebovaniu. 

Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske 

na zadnej strane sa dá použiť na rôzne 

povrchy. Farba: strieborná, potlač 

čierna. 

ks 

 

 

 

20  

128. Piktoram  - na WC páni na 

vysokokvalitnej nehrdzavejúcej oceli. 

Vytlačené symboly sú odolné voči 

poškriabaniu a silnému opotrebovaniu. 

Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske 

na zadnej strane sa dá použiť na rôzne 

povrchy. Farba: strieborná, potlač 

čierna. 

ks 20  
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129. Piktoram  - sprchy na vysokokvalitnej 

nehrdzavejúcej oceli. Vytlačené 

symboly sú odolné voči poškriabaniu 

a silnému opotrebovaniu. Priemer 83 

mm, vďaka lepiacej páske na zadnej 

strane sa dá použiť na rôzne povrchy. 

Farba: strieborná, potlač čierna. 

ks 20  

130. Piktoram  - nefajčiarska zóna na 

vysokokvalitnej nehrdzavejúcej oceli. 

Vytlačené symboly sú odolné voči 

poškriabaniu a silnému opotrebovaniu. 

Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske 

na zadnej strane sa dá použiť na rôzne 

povrchy. Farba: strieborná, potlač 

čierna. 

ks 20  

131. Piktoram  - na WC dámi/páni na 

vysokokvalitnej nehrdzavejúcej oceli. 

Vytlačené symboly sú odolné voči 

poškriabaniu a silnému opotrebovaniu. 

Priemer 83 mm, vďaka lepiacej páske 

na zadnej strane sa dá použiť na rôzne 

povrchy. Farba: strieborná, potlač 

čierna. 

ks 20  

132. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 10, kapacita 

listov 41-55, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: modrá. 

bal.  

100 ks 
30  

133. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 12, kapacita 

listov 56-80, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: červená. 

bal.  

100 ks 
30  

134. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 14, kapacita 

listov 81-100, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: čierna. 

bal.  

100 ks 
30  

135. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 16, kapacita 

listov 101-120, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: biela. 

bal.  

100 ks 
50  

136. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 19, kapacita 

listov 121-150, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: modrá. 

 

bal.  

100 ks 
50  
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137. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 6, kapacita 

listov 2-20, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: čierna. 

bal.  

100 ks 
30  

138. Plastové hrebene s 21 krúžkami, 

formát A4, priemer v mm 8, kapacita 

listov 21-40, okrúhly profil hrebeňa. 

Farba: biela. 

bal. 100 ks 30  

139. Plastové obaly s uzatváraním. Formát 

A4. Farba: priehľadná, červená, modrá, 

zelená, žltá, dymová. 

ks 30  

140. Prešpánový obal A4 s troma 

chlopňami a čiernou gumičkou. Prelisy 

na chlopniach a chrbate zvyšujú 

kapacitu obalu. Farba: modrá, červená, 

zelená, žltá, oranžová. 

ks 50  

141. Prešpánový obal A4 s troma chlopňami 

a gumičkou vo farbe obalu. Materiál 

prešpánový kartón gramáže 390 g/m². 

Farba: modrá, červená, zelená, žltá, 

oranžová, fialová. 

ks 50  

142. Podložka pod myš na extra presný 

pohyb myši, rozmery 300x 200 x 2 

mm. 

ks 30  

143. Popisovač na biele tabule, Plastový 

obal, okrúhly hrot, šírka stopy 1,5 - 3 

mm, dopĺňateľný atramentom, farebný 

mix. 

sada  

4 ks 
10  

144. Popisovač na biele tabule, okrúhly 

hrot, šírka stopy 1 mm, vymeniteľné 

hroty, plastové telo, dopĺňateľný 

atramentom, farba čierna. 

ks 20  

145. Popisovače na tabule edding, 

stierateľné za sucha, platové telo. Hrot 

okrúhly, šírka stopy 1 mm, doplniteľný 

atramentom edding BT 30 alebo BTK 

25 

Farba: čierna. 

ks 30  
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146. Popisovače na tabule edding, 

stierateľné za sucha, platové telo. Hrot 

okrúhly, šírka stopy 1 mm, doplniteľný 

atramentom edding BT 30 alebo BTK 

25 

Farba: 4 farby (čierna, červená, modrá, 

zelená). 

sada 5  

147. Popisovače na fólie edding s vysoko 

nepriehľadným atramentom vhodným 

na popisovanie priesvitných fólií na 

spätnú projekciu, na sklo a umelú 

hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba 

liehom. Farba: čierna, modrá, červená, 

zelená. 

ks 5  

148. Popisovače na fólie edding s vysoko 

nepriehľadným atramentom vhodným 

na popisovanie priesvitných fólií na 

spätnú projekciu, na sklo a umelú 

hmotu. Vodeodolný, zmazateľný iba 

liehom. Farba: 4 farby (čierna, červená, 

modrá, zelená). 

sada 5  

149. Poznámkový blok s kovovou špirálou 

po dlhšej strane, 80-listové, A4, 

linajkový alebo štvrčekový. 

 

ks 50  

150. Poznámkový blok s kovovou špirálou 

po dlhšej strane, 80-listové, A5, 

linajkový alebo štvrčekový. 

ks 40  

151. Priehľadná fólia PVC, farba číra 

priehľadná, Prestige A4, hrúbka 

150μm. 

bal.  

100 ks 
20  

152. Priepustka, formát A7. blok  

100 listov 
50  

153. Rovné transparentné pravítko, dĺžka 

30 cm. 

ks 60  

154. Rozraďovače kartónové úzke, rozmery 

105 x 235 mm. Mat. manila 190 g. 

Farba:červená, zelená, biela, žltá , 

oranžová, sivá, modrá alebo ružová. 

bal.  

100 ks 
15  

155. Rozraďovače kartónové úzke, rozmery 

105 x 235 mm. Materiál manila 190 

g,mix farieb: biela, červená, zelená 

a modrá. 

bal.  

100 ks 
15  
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156. Rýchloschnúci korerkčný lak s 

vysokou krycou schopnosťou, 

riediteľný vodou. Skrutkovaný uzáver s 

hubkou, Objem 20 ml. 

ks 40  

157. Rýchloviazač štandardný 

polypropylénový s priehľadnou 

prednou stranou a nasúvacím popisným 

pásikom. Formát A4. Rôzne farby: 

čierna ,modrá, zelená, žltá, červená, 

biela, sivá. 

bal.  

50 ks 
20  

158. Rýchloviazače bez chlopní s plnou 

prednou stranou (celé), vyrobené z eko 

kartónu ekonomik v gramáže 200g, 

formát A4. Rôzne farby: modrá, zelená, 

žltá alebo ružová. 

bal.  

100 ks 
20  

159. Samolepciaca nástenka s povrchom, 

ktorý umožňuje mnohonásobné 

prichytávanie a odlepávanie 

dokumentov bez použitia špendlíkov 

alebo pások. Rozmery 45 x 58 cm. 

Farba hnedá so vzorom korku. 

ks 10  

160. Samolepiace etikety vhodné do 

leserových a atramentových tlačiarní, 

ako aj kopírovacích strojov A4, rozmer 

105x35, na 1 hárku 16 ks. 

bal.  

100 hár. 
4  

161. Samolepiace etikety vhodné do 

leserových a atramentových tlačiarní, 

ako aj kopírovacích strojov A4, rozmer 

70x37, na 1 hárku 24 ks. 

bal.  

100 hár. 
4  

162. Samolepiace etikety vhodné do 

leserových a atramentových tlačiarní, 

ako aj kopírovacích strojov A4, rozmer 

70x42,4, na 1 hárku 21 ks. 

bal.  

100 hár. 
4  
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163. Samolepiace lístky v tvare kocky, 

ktoré držia na väčšine povrchov, dajú 

sa odlepiť bez poškodenia povrchu a 

znova nalepiť, rozmery 75x75 mm, 

farba žltá alebo pastelová. 

bal.  

400 lístkov 
15  

164. Samolepiace žlté bločky 100 lístkové 

jednotlivo balené. Rozmery 38 x 51 

mm. 

bal.  

300 lístkov 
50  

165. Skartovací stroj, šírka vstupu 230 

mm, rez 3,8x40 mm, kapacita skartácie 

min. 17 listov A4/70g papiera, objem 

odpadového koša min. 35 litrov, 

signalizácia zaplneného odpadového 

koša, signalizácia vysunutého koša, 

skartácia CD/DVD, kreditních kariet, 

kancelárských a zošívacích sponiek, 

automatický systém štart/stop, 

pohyblivý stojan s koliečkami. 

ks 8  

166. Spinky do kancelárskych zošívačiek z 

najkvalitnejšieho oceľového drôtu, 

26/6 DIN. 

bal.  

1 000 ks 
400  

167. Spinky do kancelárskych zošívačiek z 

najkvalitnejšieho oceľového drôtu, 

26/8 SUPER. 

bal.   

5 000 ks 
150  

168. Spinky do kancelárskych zošívačiek z 

najkvalitnejšieho oceľového drôtu, 

24/6 DIN. 

bal.   

1 000 ks 
200  

169. Spisové dosky. Jednostranne 

poťahované kartónové dosky bez 

chrbta zo strojnej lepenky, spojené 

šnúrkami, formát A4, prevedenie 

mramor. Rôzne farby: modrá, zelená, 

žltá, červená alebo čierna. 

ks 300  

170. Spisový obal, formát A4, dvojlist, 80 

g. 

bal.  

500 ks 
5  
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171. Stojan na ceruzky a perá a iné 

kancelárske potreby (spinky, gumy), 

ktorý upúta vysokým leskom a 

masívnym a výrazným dizajnom. Ak 

by jeden nestačil, môžu sa spojiť 2 

alebo viacero stojanov jednoduchým 

zasunutím do seba. Farba: modrá, číra, 

sivá signálna sivomodrá alebo biela. 

ks 10  

172. Stolová kalkulačka s 12-miestnym 

displejom, plastovými tlačidlami, 

rozmery 102 x 124 x 25 mm, duálne 

napájanie (solárne + batéria), výpočet 

%, zmeny znamienka +/-, korekčné 

tlačidlo, 3 tlačidla na prácu s pamäťou. 

ks 25  

173. Strúhadlo kovové s boxom, vhodné na 

ceruzky do priem. 8 mm resp. 10,5. 

Telo a vrchnák z plastu. 

ks 20  

174. Špagát z prírodného materiálu -juty, 

rozmery 500x2/ 100g/ 100 m. 

ks 40  

175. Špagát z prírodného materiálu -juty, 

rozmery 500x2/ 200g/ 200 m. 

ks 40  

176. Tabuľa na prezentáciu, Flipchart 

premium triange so statívom vysokej 

kvality. Pevná a robustná konštrukcia 

s 2 výsuvnými postrannými 

magnetickými ramenami, robustným 

vyklápacím držiakom papaierových 

blokov s háčikmi na variabilné 

uchytenie všetkých štandardných 

formátov a vyklápacou odkladacou 

lištou na odkladanie popisoačov. Ľahko 

nastaviteľná výška stojana. Rozmery: 

105 x 68 cm.  

ks 5  

177. Tabule ECONOMY kombinované. 

Polovica tabule z prírodného korku na 

oznamy, pripevňovanie špendlíkami, 

druhá polovica biela magnetická tabuľa 

v lakovanej úprave, popisovateľná za 

sucha stieracími popisovačmi 

Legamaster a možnosťou využívania 

ks 10  
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magnetov. Hliníkový rám s rohovými 

spojkami zo sivého plastu s montážnou 

sadou a odkladacou lištov dĺžky 30 cm. 

Hmotnosť cca 5 kg/m². Rozmery: 90 x 

120 cm. 

178. Tekuté lepidlo Pritt Gamafix  je 

disperzné lepidlo na pevné a rýchle 

lepenie papiera, textilu, dreva, 

keramiky, fotografií a pod. Hmotnosť: 

100 g. 

ks 30  

179. Trojfarebný špagát trikolóra rozmery 

74x9/ 40 g/ 63 m. 

 

ks 20  

180. Tuhy do mechanických ceruziek 

(verzatilka). Tuha hrúbky 2 mm, dĺžka 

tela 12 cm. 

bal.  

6 ks 
15  

181. Tužková batéria alkalická AA pre 

každodenné použitie. 

bal.  

4 ks 
80  

182. Univerzálne lepiace pásky do 

kancelárie s dispenzorom, vyrobené z 

polypropylénu, rozmery 15 mm x 10 

m. 

bal.  

3 ks 
60  

183 Univerzálne lepiace pásky do 

kancelárie s dispenzorom, vyrobené z 

polypropylénu. Vysoko transparentné, 

pri faxovaní a kópiach ich nevidieť. 

Silná substancia lepidla zaručuje dlhú 

trvanlivosť. Rozmer18 mm x 33 m. 

bal.  

3 ks 
50  

184. Visačka na 2 plastové karty uzavretá 

bez úchytu 85x54 mm. 

bal. 

10 ks 
20  

185. Viacnásobné prelepiteľné papierové 

záložky. Ideálne na označenie strán. 

Rozmery 15 x 50 mm. V balení 5 

farieb po 100 ks. 

blok 5x100 

lístkov 
15  

186. Vizitkový papier „Frst Class“. Hárky 

kvalitného bieleho papiera určeného na 

výrobu 10 vizitiek veľkosti 89x51 mm 

z jedného hárku A4/250g/m². Po tlači 

sa jednoducho oddelia bez zanechania 

stôp na okrajoch vizitiek. Vhodné do 

atramentových a laserových tlačiarni. 

bal. 

100 ks 
10  
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187. Vysoko kvalitné grafitové mikrotuhy 

do mikroceruzky, tvrdosť HB, hrúbka 

0,5 mm. 

 

ks 50  

188. Závesný remienok s kotúčom. 

Kombinácia výsuvného kotúča 

a remienka na krk šírky 10 mm. 

Vysunutie kotúča do 80 cm, farba: 

čierna. 

bal. 

10 ks 
25  

189. Záložky post it INDEX „šípky“ 

Priehľadná lepiaca časť a farebná časť 

na označenie. Prelepiteľné, 

znovunalepiteľné a popisovateľné. 

Rozmery12,5 x 43 mm 

/4 x 24 listov,  farba: červená, modrá, 

žltá a zelená (klasické alebo neónové). 

ks 20  

190. Záložky Post-it Index úzky 
Priehľadná lepiaca časť a farebná časť 

na označenie. Prelepiteľné, 

znovunalepiteľné a popisovateľné. 

Rozmery12,5 x 43 mm. Farba: červená, 

modrá, žltá a zelená. 

ks 15  

191. Záložky Post-it Index úzke - 

zvýhodnené 12,5 x 43 mm. 

Priehľadná lepiaca časť a farebná časť 

na označenie. zvýhodnené balenie  

4 + 2 zdarma,  počet lístkov 6 x 140. 

ks 15  

192. Závesné rýchloviazače s plnou 

prednou stranou (celé). Vyrobené z 

ekokartónu Classic gramáže 240 g. 

Predná strana s potlačou na popis. 

Formát A4. Rôzne farby: modrá 

ružová, zelená, žltá, alebo oranžová. 

bal. 

50 ks 
30  
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193. Závesné rýchloviazače s plnou 

prednou stranou (celé). Vyrobené z 

prešpánu gramáže 350 g. Formát A4. 

Rôzne farby: modrá červená, zelená 

alebo žltá. 

ks 100  

194. Zinkové spony na papier, veľkosť 26 

mm. 

bal.  

100 ks 
400  

195. Zinkové spony na papier, veľkosť 32 

mm. 

bal.  

100 ks 
400  

196. Zinkové spony na papier, veľkosť 50 

mm. 

bal.  

100 ks 
400  

197. Zinkové spony na papier, veľkosť 77 

mm. 

bal.  

50 ks 
600  

198. Zvýrazňovače so zrezaným hrotom 

naplnený vodovzdorným pigmentovým 

atramentom so silne svietivými a 

intenzívnymi farbami, šírka stopy 2-5 

mm, dopĺňateľný atramentom. Farba: 

žltá, oranžová, ružová, červená, 

svetlomodrá, svetlozelená alebo sivá. 

ks 100  

199. Zvýrazňovače neobyčajného dizajnu 

s väčším zásobníkom atramentu ako 

u bežných zvýrazňovačov 

a technológiou Anti-Dry-Out so 4 hod. 

ochrany proti vysychaniu atramentu. 

Atrament na vodnej báze vhodný pre 

prácu s papierom, kópiami a faxom, 

rovnomerná spotreba atramentu až do 

poslednej kvapky. Hrot zrezaný, šírka 

stopy  

2-5 mm. Farba: žltá, oranžová, ružová, 

červená a zelená. 

ks 50  

200. Zvýrazňovače neobyčajného dizajnu 

s väčším zásobníkom atramentu ako 

u bežných zvýrazňovačov 

a technológiou Anti-Dry-Out so 4 hod. 

ochrany proti vysychaniu atramentu. 

Atrament na vodnej báze vhodný pre 

prácu s papierom, kópiami a faxom, 

rovnomerná spotreba atramentu až do 

poslednej kvapky. Hrot zrezaný, šírka 

stopy  

2-5 mm. Farba: 4 farby – (žltá, 

oranžová, modrá, zelená). 

sada 60  

201. Žiadanka na prepravu, formát A6, 

dvojlist, 80 g. 

blok 

100 listov 
100  
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Príloha č. 2 - Cenová ponuka na vybratý sortiment na 4 roky 

 

– doplní uchádzač vo formáte excel 

 

 

 

Cenová ponuka na vybratý sortiment na 4 roky 
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Príloha č. 3 – Návrh na plnenie kritéria 

 

 

Návrh na plnenie kritérií 
 

Názov uchádzača : 

Adresa uchádzača : 

IČO : DIČ : IČ DPH : 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu ......., oddiel: ............, vložka: .............., resp. 

oprávnenie podľa osobitných predpisov/ zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu 

......., číslo ........ 

Štatutárni zástupcovia podľa 

dokladu o oprávnení podnikať: 
      

Tel:   Fax : 

E-mail :   www : 

IBAN : 

 

Číslo Hodnotiace kritérium Návrh na plnenie kritéria 

1 Najnižšia cena za celý predmet  

zákazky v EUR s DPH 

Celková cena v EUR s DPH*: 

 

 

Slovom: 

 
 

*Cena musí byť totožná s cenou za celý predmet obstarávania – doplnená predávajúcim podľa prílohy  

vo formáte excel  – Cenová ponuka na vybraný sortiment na 4 roky“ ku zmluve.  

 

Navrhované ceny sa uvádzajú v EUR s DPH s presnosťou na dve desatinné miesta. 

 

V cene budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru uvedených v Opise predmetu 

zákazky -  špecifikácia tovaru. 

 

Uchádzač uvedie skutočnosť, či je/nie je platiteľom DPH zaškrtnutím správneho vyhlásenia: 

- som platiteľom DPH  

- nie som platiteľom DPH  

 

Dátum: .........................................    ................................................................... 

      meno a podpis uchádzača  

alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 
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Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie 

 

 

(Hlavička spoločnosti): ............................................................................................................ 

         

Dopravný úrad 

Letisko M. R. Štefánika 

823 05 Bratislava 

 

 

 

Č e s t n é   v y h l á s e n i e 

 

Čestne vyhlasujem, že spoločnosť ..................................................... so sídlom: 

............................................................. IČO: ...................... nemá žiaden zákaz v oblasti verejného 

obstarávania. 

 

S pozdravom 

 

 

 

V ................................., dňa........................   

    

      ........................................................................... 

meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  

                                                                        alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


