
 

 

Výzva na predkladanie ponúk 

(zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní) 
 

Oddiel I. Verejný obstarávateľ: 

 

Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 

IČO: 36402672 

Kontaktná osoba: Ing. Pavel Scheber 

e-mail: scheber@vud.sk 

telefón: 041 / 56 86 322 

 

Oddiel II. Predmet zákazky: 

 

II.1 Názov zákazky: 

Nákup kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 

26220220183,  projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184, 

projekt „Centrum výskumu v doprave“ ITMS kód 26220220135 a projekt „Podpora a rozšírenie 

Centra výskumu v doprave CVD-PLUS“ ITMS kód 26220220160 
 

II.2 Druh zákazky a miesto dodania: 

Rámcová dohoda na dodanie tovaru 

Miesto dodania služby: Výskumný ústav dopravný, a.s., Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 

 

II.3 Stručný opis zákazky: 

Predmetom zákazky je dodávka kancelárskych potrieb prostredníctvom uzavretia Rámcovej dohody. 

 

II.4 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 

 30192000-1 Kancelárske potreby 

 

II.5 Množstvo alebo rozsah dodávky: 

Vybraný dodávateľ dodá predmet zákazky v kvalite a minimálnej špecifikácii podľa Opisu predmetu 

zákazky v prílohe č. 3. tejto Výzvy. 

Dovoľujeme si dať do pozornosti, že množstvá uvedené v Opise predmetu zákazky sú predpokladané 

a verejný obstarávateľ sa nezaväzuje objednať uvedené množstvo. Skutočne objednané množstvá môžu 

byť aj nižšie alebo vyššie ako predpokladané množstvá, podľa aktuálnych potrieb verejného 

obstarávateľa. Presné množstvá jednotlivých položiek budú predmetom jednotlivých objednávok. 

 

II.6 Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 

Do 19.990,00 EUR bez DPH. 

 

II.7 Lehota dodania: 

Do 3 pracovných dní od prijatia objednávky kupujúceho. 



 

 

Oddiel III. Postup: 

 

III.1 Podmienky účasti: 

Podľa § 26 ods. 2 písm. e) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní predložiť doklad o oprávnení 

dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

 

III.2 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom má obsahovať: 

1. titulný list ponuky s označením, z ktorého jednoznačne vyplýva, že ide o ponuku na predmet 

zákazky podľa tejto výzvy na predkladanie ponúk; 

2. vyplnený formulár „Všeobecné informácie o uchádzačovi“ (príloha č. 1 tejto Výzvy) 

3. doklady a dokumenty, potrebné na preukázanie podmienok účasti uchádzačov, požadované v 

tejto výzve na predkladanie ponúk v bode III.1; 

4. návrh na plnenie kritéria (vyplnenú prílohu č. 2 tejto Výzvy) podpísaný uchádzačom, jeho 

štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý 

je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch; 

5. vyplnený a podpísaný návrh Rámcovej dohody uvedený v prílohe č. 4 tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk (vrátane vyplnenej prílohy č. 1 – „Špecifikácia a ceny tovaru“) 
 

III.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena za celý predmet zákazky v 

EUR bez DPH. 

 

III.4 Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 

Dátum  a čas: Ponuku je potrebné doručiť na uvedenú adresu do podateľne na prízemí do 17.12.2014, 

11:00 hod. 

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť: 

Výskumný ústav dopravný, a.s.,  

Veľký Diel 3323 

010 08 Žilina 

Ponuku treba predložiť v uzatvorenom obale označenom heslom: „Súťaž na kancelárske potreby – 

neotvárať!“ 
 

Oddiel IV. Iné informácie: 

 

Dodávateľ je povinný vyhotoviť faktúru do 15 dní odo dňa podpísania Dodacieho listu. 

Faktúra musí obsahovať obligatórne náležitosti podľa §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V opačnom prípade je objednávateľ oprávnený takúto 

faktúru vrátiť zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade 

plynutie lehoty splatnosti faktúry sa prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 

po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry. 

Splatnosť faktúry je šesťdesiat (60) kalendárnych dní odo dňa jej doporučeného doručenia 

do sídla objednávateľa. 

Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ – Operačný program výskum a 

vývoj a z vlastných zdrojov. Na dodávku predmetu zákazky neposkytujeme zálohy. 



 

 

Na účely fakturácie sa za deň dodania považuje deň podpísania preberacieho protokolu. 

Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania dlžnej sumy na účet zhotoviteľa. 

V prípade omeškania dodávateľa s odovzdaním predmetu zákazky v zmluvne dohodnutom 

termíne má objednávateľ voči dodávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej 

ceny predmetu zákazky za každý začatý deň omeškania. 

V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry má dodávateľ nárok na úrok z omeškania 

vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania. 

Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s 

dodávanými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to 

oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 

Naše fakturačné údaje: 

Objednávateľ:   Výskumný ústav dopravný, a.s.,  

Sídlo:    Veľký Diel 3323, 010 08  Žilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 

IČO:    36402672 

DIČ/IČ DPH:  SK2020099785 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90  Bratislava 

   pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na bráne 1, 010 43  Žilina 

Číslo účtu:  63631-432/0200 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10321/L 

 

Oddiel V. Doplňujúce informácie: 

 

Doplňujúce informácie je možné získať u kontaktnej osoby uvedenej v tejto výzve v pracovných dňoch 

v čase od 9:00 do 15:00. Tu je možné získať aj potrebné podklady v elektronickej verzii za účelom 

zjednodušenia prípravy ponuky (MS Word, MS Excel). 
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej celková cena za dodanie predmetu 

zákazky prevyšuje finančný limit určený verejným obstarávateľom pre predmet zákazky. 

 

Úspešnému uchádzačovi bude zaslaná Rámcová dohoda podľa predloženej cenovej ponuky. 

Neúspešných uchádzačov verejný obstarávateľ bude informovať o výsledku vyhodnotenia ponúk 

formou e-mailu. 

 

Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 

nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok zadávania zákazky. 

 

PRÍLOHY 

Príloha č. 1 Všeobecné informácie o uchádzačovi 

Príloha č. 2 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 3 Opis predmetu zákazky – minimálna požadovaná špecifikácia 

Príloha č. 4 Návrh Rámcovej dohody 

 

DÁTUM ZVEREJNENIA VÝZVY  09.12.2014 



 

 

Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk 

 

Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte len v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, ktorá 
predkladá ponuku 

 

 
  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  
  

Právna forma  
  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej je 

uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa spravuje, 

a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  

konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

  

  

  

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  

E-mail  

Fax  

 

 

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

 

Podpis oprávnenej osoby uchádzača:          

 

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

        meno a priezvisko, podpis 



 

 

Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk 

 

 

Návrh na plnenie kritéria 

 

Názov zákazky: 

Nákup kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 

26220220183,  projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220184, 

projekt „Centrum výskumu v doprave“ ITMS kód 26220220135 a projekt „Podpora a rozšírenie 

Centra výskumu v doprave CVD-PLUS“ ITMS kód 26220220160 

 

Označenie položky podľa 

Opisu predmetu zákazky 

Celková 

ponuková cena 

[EUR bez DPH] 

DPH 20% 

[EUR] 

Celková 

ponuková cena 

[EUR s DPH] 

 

Nákup kancelárskych potrieb 

 

   

 

Som – nie som   platcom DPH (nehodiace sa škrtnite). 

 

 

V ......................................... dňa ........................ 

 

 

 

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

       meno a podpis štatutárneho orgánu  

       alebo člena štatutárneho orgánu uchádzača 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk 

 

 

Opis predmetu zákazky – minimálna požadovaná špecifikácia: 

 

 

Názov zákazky: Nákup kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej 

univerzity“ ITMS kód 26220220183,  projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ 

ITMS kód 26220220184, projekt „Centrum výskumu v doprave“ ITMS kód 26220220135 a projekt 

„Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD-PLUS“ ITMS kód 26220220160 

 

Rozpočtová položka:  

 Výskumné centrum Žilinskej univerzity: 2.E.4.13. 

 Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity: 2.B.4.16.; 2.C.4.9.; 2.F.4.11 

 Centrum výskumu v doprave: 2.F.4.6.; 2.H.4.6.; 2.J.4.6. 

 Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD-PLUS: 2.A.4.9.; 2.B.4.9.; 2.C.4.9.; 

2.D.4.9. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 19.990,00 EUR bez DPH 

 

Číslo 
polož-

ky 
Opis položky m.j. 

Predpo-
kladané 
množ-
stvo 

1 
Acetátové záložky, post-it index šípky, 12,5x43mm, sada 4 neónových 
farieb, min. 20 ks z každej farby 

sada 150 

2 
Korekčná páska na oparavy textov určená na papier i fólie  s 
vymeniteľnou náhradnou náplňou, okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 8,4 mm, návin: min. 14 m, 

ks 100 

3 
Biela mäkká guma na grafitové ceruzky v papierovom púzdre, rozmery 
min. 2x7cm 

ks 30 

4 
Bločky v tvare kocky, rozmer 76x76mm, neónové farby, min. 4 farby po 
100 lístkov, samolepiace 

ks 60 

5 
Bublinkové obálky 17x22,5cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 15 x 
21,5  cm, biele 

ks 120 

6 
Bublinkové obálky 25x35 cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 24x34 
cm, biele 

ks 100 

7 
Bublinkové obálky 29x37cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 27 x 36 
cm,biele 

ks 200 



 

 

8 
Bublinkové obálky 37x48 cm, samolepiaci uzáver, vnútorný rozmer 34x47 
cm, biele 

ks 200 

9 CD 700 MB, 80 min., bez obalu na stojane, zápis 52x, bal./min.25 ks,  bal. 30 

10 CD 700 MB, 80 min.,hrubý obal, zápis 52x,  bal/min.25 ks,  bal. 30 

11 
CD RW-700 MB 80min., rýchlosť prepisovania 8x až 12x, plastový obal-
hrubý , balenie min.10 ks 

bal. 20 

12 Celokovová mechanická ceruzka. Priemer tuhy 2 mm, tvrdosť HB ks 20 

13 Čistiaci sprej - monitor s rozprašovačom nádobka min.250ml ks 20 

14 
dierovač plastový s kovovou základňou, plášťom v plastovo-kovovom 
prevedení a posuvným pravítkom. Rozpätie dier 8cm 

ks 20 

15 DL obálky  110x220 bez okienka, bal.min 1000ks, samolepiace, farba biela bal. 2 

16 Dosky na spisy A4, so šnúrkami, kartón EKO ks 40 

17 
Drevená, kancelárska ceruzka s gumou, tvrdosť HB. Čierna farba tuhy. 
balenie min. 12 kusov 

bal. 10 

18 Drôtený stojan na časopisy, zrezaný, rozmer min.  250x170x310 mm  ks 10 

19 Drôtený stojan na perá, čierny, priemer min. 80 mm, výška min. 90 mm. ks 20 

20 
Drôtený stojan s 3 listovými zásuvkami do formátu dokumentov A4, 
čierny, vysúvateľný 

ks 20 

21 DVD 4,7 GB na stojane-bez obalu, rýchlosť zápisu 16x - balenie/min 25 ks bal. 50 

22 
Farebné gelové perá - sada 4 farieb, klikací roller s plastovým klipom a 
gumeným úchytom vo farbe tuhy, telo z plastu, gulička 0,5 mm, šírka 
stopy 0,25 mm,  

sada 10 

23 Fólie na väzbu 200 mic, číre, min. 100 ks v bal bal. 20 

24 
Grafitové náhradné tuhy do mikroceruziek, hrúbka 0,5mm, plastový obal 
min. s 12 tuhami. 

bal. 60 

25 
Guličkové pero s plastovým telom a gumovým úchopom.modré, šírka 
stopy 0,7 mm.min 50ks/balík 

bal. 10 

26 Gumičky  farebné 38 mm, min 1 kg/balenie bal. 10 

27 Hrebeň kovový priemer  10 biele min.100 ks v bal bal. 4 

28 Hrebeň kovový priemer 11 biele min.100 ks v bal. bal. 4 

29 Hrebeň kovový priemer 12 biele min.100 ks v bal. bal. 4 

30 Hrebeň kovový priemer 6 biele min.100 ks v bal. bal. 4 

31 Hrebeň kovový priemer 8 biele min.100 ks v bal. bal. 4 

32 Hrebeň plastový priemer 10 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 

33 Hrebeň plastový priemer 10 modrý min.100 ks v bal. bal. 4 

34 Hrebeň plastový priemer 12 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 



 

 

35 Hrebeň plastový priemer 12 modrý min.100 ks v bal. bal. 4 

36 Hrebeň plastový priemer 14 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 

37 Hrebeň plastový priemer 14 modrý min.100 ks v bal. bal. 2 

38 Hrebeň plastový priemer 16 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 

39 Hrebeň plastový priemer 16 modrý min.100 ks v bal. bal. 2 

40 Hrebeň plastový priemer 20 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 

41 Hrebeň plastový priemer 20 modrý min.100 ks v bal. bal. 4 

42 Hrebeň plastový priemer 25 čierny min.100 ks v bal. bal. 2 

43 Hrebeň plastový priemer 25 modrý min.100 ks v bal. bal. 4 

44 Hrebeň plastový priemer 28 čierny min.50 ks v bal. bal. 2 

45 Hrebeň plastový priemer 28 modrý min.50 ks v bal. bal. 4 

46 Hrebeň plastový priemer 32 čierny min.50 ks v bal. bal. 2 

47 Hrebeň plastový priemer 38 oválny čierny min.50 ks v bal. bal. 4 

48 Hrebeň plastový priemer 45 oválny čierny min.50 ks v bal. bal. 4 

49 Hrebeň plastový priemer 50 oválny čierny min.50 ks v bal. bal. 4 

50 Hrebeň plastový priemer 8 modrý min.100 ks v bal. bal. 6 

51 
Chrbtové samolepiace vrecká na cd /hrubý priesvitný plast s klopou, 
kapacita 2 CD/ DVD. Rozmery 127 x 127 mm. 1 bal/25ks 

bal. 160 

52 
Kancelárske nožnice, dĺžka 16 cm, rukoväť ABS plast  čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

ks 10 

53 
Kancelárske nožnice, dĺžka 21 cm, rukoväť ABS plast  čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

ks 10 

54 

Kancelársky papier   
Formát: A4 
Gramáž: 80 gramov 
Belosť CIE: min. 171 
Opacita - nepriehľadnosť: min.94,5 % 
Drsnosť: max.160 ml/ min. 
Hrúbka: min. 106 μm ,balík/500 listov 

bal. 1000 

55 

Kancelársky papier  
Formát: A3 
Gramáž:80  gramov 
Belosť CIE: min. 146 
Opacita : min. 90 % 
Drsnosť: max 200 ml/ min. 
Hrúbka: min.  106μm ,balík/500 listov 

bal. 300 



 

 

56 

Kancelársky papier 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
Belosť CIE:min. 160   
Opacita - nepriehľadnosť: min. 97 % 
Hrúbka: min.166  μm ,balík/250 listov 

bal. 100 

57 
Kartón na zadnú stranu hrebeňovej väzby A4 biely, lesklý, min. 100 ks 
v bal. 

bal. 20 

58 
Kartón na zadnú stranu hrebeňovej väzby A4 modrý-lesklý, min. 100 ks 
v bal. 

bal. 20 

59 
Korekčná páska na oparavy textov určená na papier i fólie  s 
vymeniteľnou náhradnou náplňou, okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 4,2 mm, návin: min. 14 m, 

ks 30 

60 lepiaca paska priehľadná, šírka 18mm, dĺžka min.30m ks 40 

61 lepiaca paska priehľadná, šírka 30mm, dĺžka min.30m ks 20 

62 

Listová zásuvka plastová transparentná, stohovateľná, na odkladanie 
dokumentov do rozmeru max. A4, plná konštrukcia - bez dierovania, 
umiestnenie štítku na popis medzi dve plastové vrstvy,  rozmery max. 260 
x75x 390 mm (šxvxh) 

ks 70 

63 
Magnetická stierka s vymieňateľnými filcovými vankúšikmi , rozmer 
min.14,5 x 4 cm 

ks 4 

64 
Mikroceruzka zakončená gumou, plastové telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, 
tvrdosť HB. Farba podľa dostupnosti 

ks 40 

65 
Náhradné dierovacie segmenty pre dierovač Rapid HDC150, v bal. min 2 
ks. 

bal. 4 

66 Náhradné disky pre dierovač Rapid HDC 150. Balenie obsahuje 10ks, bal. 4 

67 
náplne do celokovovej mechanickej ceruzky. Priemer tuhy 2 mm, tvrdosť 
HB, min.12 ks v balení 

bal. 10 

68 náplne do zošívačky, 24/6 1000ks v krabičke bal. 100 

69 
Nepriehľadné polypropylénové zložky pre zakladanie voľných listov do 
formátu A4. 3 klopy a zatváranie pomocou gumičky pretiahnutej cez rohy, 
hr. dosiek min. 500 mic.,formát A4,  

ks 50 

70 
Obal EURO A4 na zakladanie hrubších materiálov, otvor po dlhšej strane 
obalu uzatvorený chlopňou, hr. min 130mic, min.5 ks v balení 

bal. 40 

71 
Obal EURO A4 širší o 1cm , rozmer 22cm x 30cm. min.hrúbka 120 mic, 1 
bal. min 50 ks  

bal. 40 

72 Obal EURO A4, 1 bal min.100 ks, hrúbka min.50mic bal. 40 



 

 

73 
Obálka na spisy zapínacia na pripináčik/patentku, rozmer A4, 
polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá (podľa aktuálnej ponuky) 

ks 100 

74 
Obálka na spisy zapínacia na pripináčik/patentku, rozmer A5, 
polypropylén, farba modrá, čierna, červená, žltá (podľa aktuálnej ponuky) 

ks 100 

75 
obalky C5 162x229mm, balík min.1000ks, farba biela, samolepiace s 
páskou 

bal. 2 

76 obalky C6 162*114, bal.min 1000ks, samolepiaca farba biela bal. 2 

77 obalky s okienkom DL  114*225, bal.min 1000ks samolepiaca, farba biela bal. 2 

78 
obálky s úzkym dnom C4 - poštové tašky 229x324mm, balík min.250 ks, 
farba biela, samolepiace s páskou 

bal. 2 

79 
obálky so širokým dnom B4 - poštové tašky 250x353mm, balík min.400 ks, 
farba hnedá 

bal. 2 

80 obojstranný popisovač na CD a DVD, 0,4/0,7 mm, čierny ks 20 

81 
Odkladacia kartónová mapa  s 3 chlopňami, prešpan  A4, farba modrá, 
zelená, ružová, žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky), vnútorná aj 
vonkajšia strana prešpán  

ks 100 

82 
Odkladacia kartónová mapa  s 3 chlopňami papierová A4, farba modrá, 
zelená, ružová, žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky) 

ks 200 

83 

Papier do tlačiarne farebný intenzívny, farby podľa aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

bal. 10 

84 

Papier do tlačiarne farebný intenzívny, mix min. 5 farieb 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

bal. 10 

85 

Papier farebný pastel, farba podľa aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
balík/250 listov 

bal. 10 

86 
Papierový obal na CD a DVD, s okienkom, bez lepiacej vrstvy, bal. min 50 
ks 

bal. 10 

87 
permanentný popisovač čierny  na popisovanie transparentných fólií, 
plast, papier, šírka stopy 0,6 mm 

ks 30 



 

 

88 
permanentný popisovač farebný na popisovanie transparentných fólií, 
plast, papier, šírka stopy 0,6 mm, sada 4 farieb v balení - podľa aktuálnej 
ponuky 

sada 30 

89 Písacia podložka A4, čierna, klip, PVC ks 10 

90 
Popisovač pre zvýraznenie napr.tlačeného textu so zrezaným hrotom so 
šírkou stopy 2 - 5 mm, vodovzdorný, sada min. 5 rôznych pestrofarebných 
farieb, dĺžka stopy min. 200 metrov 

sada 40 

91 

poradač s pakovou mechanikou, formát A4, šírka chrbta 5cm, materiál 
tvrdý kartón potianutý polyproylénovou fóliou z vonkajšej strany. Na 
chrbte fólia a vymeniteľný papierový štítok, otvor na vytiahnutie 
zakladača, kovová lišta,radokrúžok, farba aleternatívna biela, červená, 
modrá, žltá, modrá (podľa aktuálnej dostupnosti) 

ks 150 

92 

poradač s pakovou mechanikou, formát A4, šírka chrbta 8cm, materiál 
tvrdý kartón potianutý polyproylénovou fóliou z vonkajšej strany. Na 
chrbte fólia a vymeniteľný papierový štítok, otvor na vytiahnutie 
zakladača, kovová lišta, radokrúžok farba alternatívna biela, červená, 
modrá, žltá, modrá (podľa aktuálnej dostupnosti)       

ks 300 

93 
Poznámkový blok v tvare kocky, biele, rovné nelepené, plastová 
priehladná krabička, min. 700 lístkov, romer lístka 83x83 mm 

ks 30 

94 
Poznámkový blok v tvare kocky,neónové farby rovné nelepené, plastová 
priehladná krabička, min. 6 farieb po 100 lístkov, romer lístka 90x90 mm 

ks 30 

95 pravítko dlhe 30 cm, transparentne, plast ks 10 

96 rozošívačka na odstraňovanie spiniek veľkosti 24/ 6 - 10, 24/ 6, 26/ 6, 23/ 6.  ks 10 

97 
Rýchloschnúci korekčný lak biely, skrutkovací uzáver so štetcom, flaška 
min.20 ml 

ks 20 

98 
Rýchloviazač  s euro-dierovaním, plastový A4, bal min.10 ks, farba modrá, 
zelená, ružová, žltá, biela, hnedá (podľa aktuálnej ponuky) 

bal. 10 

99 
Sada min. 4 farebných popisovačov na biele tabule a flipcharty (napr. 
čierna, červená, zelená, modrá - v závislosti od aktuálnej ponuky), 

sada 20 

100 
samolepiace etikety -A4  biele, rozmer etikety 210x297mm, 1 bal 
min.100ks 

bal. 10 

101 samolepiace etikety -A4, rozmer etikety 99,1x38,1 biele, 1 bal min.100ks bal. 10 

102 spony na papier veľkosť spony 33 mm, bal/min.100 ks. bal. 70 

103 spony na papier veľkosť spony 50 mm, bal/min.100 ks. bal. 70 

104 stojan na listy drôtený , min.3 priečinky, čierny ks 6 

105 Stojan viacúčelový drôtený (špalík,sponky ,perá) čierny ks 6 



 

 

106 
stojan/zakladač na spisy-lamino,skosený, šírka 9-10cm, výška 30-31 cm, 
dĺžka 28-29 cm, farby biela, žltá, červená, modrá (podľa aktuálnej ponuky) 

ks 50 

107 stolná kalkulačka s nakloneným 10-12-miestnym displejom ks 10 

108 strúhatko na drevené ceruzky, kovová konštrukcia ks 10 

109 
Tekuté lepidlo na lepenie papiera so stojanom, dávkovacia hubka v 
uzávere pre nanášanie lepidla-bez rozpúšťadiel, objem min. 40 ml 

ks 50 

110 
Tuhé tyčinkové lepidlo lepenie papiera, kartónu a fotografií, bez 
rozpúštadiel, hmotnosť min. 40gr 

ks 50 

111 
Viazacie lišty pre dierovací nôž, A4, viacnásobné použitie hrebeňa, min.25 
ks v balení modré , čierne (podľa aktuálnej ponuky) 

bal. 40 

112 
vlhčené obrúsky určené na čistenie monitora z mikrovlákna, 
min.100ks/balenie 

bal. 20 

113 
Zakladací obal A4, otvor pre vkladanie dokumentov na hornej a z polovice 
na bočnej strane.min.hrubka 170 mic, priehľadný  min. 10 ks v balení 

bal. 30 

114 
Záložky samolepiace v štyroch neonových farbách rozmeru 20x50mm. Z 
každej farby min. po 50 lístkoch. 

ks 100 

115 Zasúvacie lišty 12 mm min.50 ks v bal. bal. 6 

116 Zasúvacie lišty 4 mm min.50 ks v bal. bal. 6 

117 Zasúvacie lišty 6 mm min.50 ks v bal. bal. 6 

118 

Zoraďovač A4/hr. 2 cm,obojstranný PVC poťah, kapsa na 
chrbáte,priehľadné vrecko na prednej strane,  celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba alternatívna biela, červená, modrá, žltá, modrá, čierna 
(podľa aktuálnej dostupnosti)  

ks 100 

119 

Zoraďovač A4/hr. 4 cm, obojstranný PVC poťah, kapsa na 
chrbáte,priehľadné vrecko na prednej strane, celofarebný, 4 krúžková 
mechanika, farba alternatívna biela, červená, modrá, žltá, modrá, čierna 
(podľa aktuálnej dostupnosti)  

ks 100 

120 zošit A4, s krúžkovou vazbou linajkový min. 80 listov  ks 30 

121 Zošit tvrdá väzba A4 150 listový linajkový  ks 50 

122 Zošit tvrdá väzba A5 100listový linajkový  ks 50 

123 
Zošívačka s kovovým zásobníkom a jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 alebo 150 spiniek 26/6, hĺbka zošívania 
min. 6,5 cm, zošívací výkon min     50 listov   

ks 30 



 

 

124 

zošívačka s predĺženým ramenom,kapacita zošívania 4 mm/40 listov (80 
g/m2) 
doraz nastaviteľný na formáty A2 až A6, stupnica v mm a palcoch, 
otvorené a uzatvorené zošívanie, horné plnenie spiniek, možnosť 
vyklápania ramena o 180°, druh spiniek 150 x 24/6, 150 x 24/8,210 x 26/6 

ks 4 

125 

Papier obojstranne potiahnutý  s vyššou gramážou pre profesionálnu 
laserovú tlač vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 300 gramov 
balík/50 listov 

bal. 10 

126 

Papier obojstranne potiahnutý  s vyššou gramážou pre profesionálnu 
laserovú tlač vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 250 gramov 
balík/50 listov 

bal. 10 

127 
Obal EURO A4 na zakladanie hrubých materiálov, spodný a bočný klin 
min. 23 mm, otvorené spodné rohy, otvor zhora bez chlopne hr. min 
170mic, min.10 ks v balení 

bal. 120 

128 
Kombinovaná menovka s klipom a zatváracím špendlíkom rozmerov min. 
90 x 54 mm, min. 50 ks v balení 

bal. 2 

129 

Textilná bezpečnostná šnúrka s klipom (pri zachytení sa odopne). Vhodná 
pre visačky a menovky z pevného PVC určené pre polykarbonátovú kartu 
rozmeru ID-1 (54x85,6 mm). Modreá farba šnúrky, šírka min. 10 mm, 
dĺžká min. 44 cm s poistkou (uvoľní sa pri zachytení remienka alebo 
silnom potiahnutí) 

ks 50 

130 

Visačky na ID karty z polomatného tvrdého plastu. Možnosť zavesiť na 
klip, šnúrku alebo retiazku. 
Rozmery visačky vhodné pre polykarbonátovú kartu rozmeru ID-1 
(54x85,6 mm) 

ks 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 4 Výzvy na predkladanie ponúk 

 

Rámcová dohoda 
 

Číslo zmluvy u kupujúceho: ............................. 

Číslo zmluvy u predávajúceho: ........................  

 

Nákup kancelárskych potrieb pre projekt „Výskumné centrum Žilinskej univerzity“ ITMS 

kód 26220220183,  projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej univerzity“ ITMS kód 

26220220184, projekt „Centrum výskumu v doprave“ ITMS kód 26220220135 a projekt 

„Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD-PLUS“ ITMS kód 26220220160 

 

UZAVRETÁ PODĽA ZÁKONA Č. 513/1991 ZB. (OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA) V ZNENÍ NESKORŠÍCH 

PREDPISOV (ĎALEJ LEN „OBCHODNÝ ZÁKONNÍK“) A ZÁKONA Č. 25/2006 Z.Z. O VEREJNOM 

OBSTARÁVANÍ A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ZMIEN A 

DOPLNKOV 

 

(ďalej len „Rámcová dohoda“ alebo „dohoda“ alebo „zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Predávajúci: 

Názov:  

Sídlo: 

Štatutárny orgán: 

IČO:   

DIČ:   

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:   

Osoba oprávnená konať v mene predávajúceho:  

(ďalej len „Predávajúci“) 

 

Kupujúci:  

Názov:  Výskumný ústav dopravný, a. s. 

Sídlo: Veľký Diel 3323, 010 08 Žilina 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 

IČO:  36 402 672 

DIČ/IČ DPH:  SK2020099785 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, firemná 

pobočka VÚB, a.s. Žilina, Na Bráne 1, 010 43 Žilina 

Číslo účtu:  63631-432/0200 

Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo: 

10321/L  



 

 

(ďalej len „Kupujúci“, „Predávajúci“, spolu ako „Zmluvné strany“ a jednotlivo „Zmluvná 

strana“) 
 

Preambula  

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto dohodu ako výsledok postupu verejného obstarávateľa (v tejto dohode 

uvedeného ako kupujúci) pri aplikovaní postupu verejného obstarávania zadávaného v zmysle § 9 ods. 9 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 

 

Článok I 

Predmet Dohody 

1. Predmetom plnenia je dodávka kancelárskych potrieb (ďalej len “tovar“) pre projekt „Výskumné 

centrum Žilinskej univerzity“ ITMS kód 26220220183,  projekt „Univerzitný vedecký park Žilinskej 

univerzity“ ITMS kód 26220220184, projekt „Centrum výskumu v doprave“ ITMS kód 26220220135 

a projekt „Podpora a rozšírenie Centra výskumu v doprave CVD-PLUS“ ITMS kód 26220220160. 

Predmet dohody a jeho jednotkové ceny sú spracované podľa jednotlivých položiek predmetu 

obstarávania v Prílohe č.1 tejto časti obchodných podmienok a obsahuje presnú špecifikáciu podľa 

jednotlivých položiek zákazky obstarávania. 

2. V súlade so zmenou výrobného alebo dodávateľského programu predávajúceho (ukončenie výroby 

položiek) môže predávajúci ponúknuť kupujúcemu typy tovaru s vyššími alebo podobnými úžitkovými 

vlastnosťami, ako bolo dohodnuté v špecifikácii, ktorá tvorí Prílohu č.1 tejto Rámcovej dohody, avšak 

pri dodržaní tam uvedených cien. 

3. Kupujúci si vyhradzuje právo neprevziať a vrátiť predávajúcemu objednaný tovar, ak nevyhovuje 

požadovanej a dohodnutej kvalite, resp. špecifikácii uvedenej v objednávke. 

4. Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu dohody inú osobu (s výnimkou dopravy, odovzdania 

dodávky, zaškolenia a záručného a pozáručného servisu) 

 

Článok II 

Čas, miesto a spôsob plnenia Zmluvy 

 

1. Predávajúci bude realizovať plnenie predmetu dohody na základe písomných objednávok kupujúceho 

podľa aktuálnych potrieb Kupujúceho, pričom požiadavky sa budú konkretizovať v objednávke.    

2. Samostatné objednávky budú obsahovať: 

 špecifikáciu požadovaných tovarov, 

 množstvo - počet balení 

 cenu ako násobok jednotkovej ceny dohodnutej v dohode,  

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v určenom množstve a akosti do 3 pracovných dní od 

prijatia objednávky. 

4. Miestom plnenia a miestom dodania tovaru je sídlo Kupujúceho: Výskumný ústav dopravný a.s., Veľký 

Diel 3323, 010 08 Žilina  

5. Predmet Zmluvy je splnený zo strany Predávajúceho podpisom prevzatia úplného predmetu objednávky 

Kupujúcim. 

6. Zodpovedným zástupcom kupujúceho na prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia a na podpis 

dodacieho listu len pre účely tejto zmluvy je Ing. Pavol Kajánek, PhD. alebo Ing. Pavel Scheber alebo 



 

 

iná  osoba menovaná štatutárnym orgánom Kupujúceho. Dodací list predstavuje zároveň preberací 

protokol. 

7. Predávajúci oznámi Kupujúcemu termín dodávky predmetu zmluvy, alebo jej časti najmenej 1 pracovný 

deň vopred. Kupujúci je povinný zabezpečiť prítomnosť zodpovednej osoby na prevzatie predmetu 

plnenia.  

8. Prípadné skryté nedostatky nezistiteľné pri fyzickom preberaní predmetu zmluvy budú kupujúcim 

písomne reklamované do 3 pracovných dní odo dňa zistenia nedostatku. V prípade oprávnenej 

reklamácie je Predávajúci na svoje náklady v termíne do 2 pracovných dní od nahlásenia reklamácie 

povinný reklamovaný predmet zmluvy vymeniť. 

9. Za oneskorené odovzdanie predmetu plnenia predávajúcim po termíne stanovenom touto zmluvou bola 

dohodnutá zmluvná pokuta vo výške 0,5 % z ceny za nedodaný predmet zákazky bez DPH za každý deň 

omeškania. 

10. Kupujúci si vyhradzuje právo rozšíriť rozsah predmetu zmluvy na základe mimoriadnych potrieb, resp. 

špeciálnej ponuky na trhu tovarov predmetu zákazky. Uvedená skutočnosť bude riešená formou 

písomných a obojstranne podpísaných dodatkov k uzatvorenej Rámcovej dohode po vzájomnom súhlase 

oboch zmluvných strán. 

  

Článok III 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Kúpna cena za predmet zmluvy je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a jeho vykonávacích predpisov po vzájomnej dohode s Kupujúcim na základe požadovanej 

technickej špecifikácie pre jednotlivé objednávky. 

2. Pre predávajúceho sú jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 záväzné a zaväzuje sa ich dodržať. 

3. Cena obsahuje všetky náklady spojené s predmetom zmluvy uvedeným v článku. I. 

4. Kupujúci uhradí dohodnutú cenu na účet predávajúceho na základe faktúry vystavenej predávajúcim 

bezprostredne po riadnom a včasnom odovzdaní predmetu plnenia do užívania, pričom úhrada je 

viazaná na podpísanie Dodacieho listu kupujúcim. 

5. Faktúra, musí spĺňať predpísané náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 

znení neskorších predpisov. 

6. Kupujúci uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 60 dní odo dňa prijatia faktúry. Pre tento účel sa za 

deň úhrady považuje dátum odpísania zaplatenej sumy z účtu kupujúceho.  

7. Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, alebo neúplná a to do dátumu 

jej splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti 

začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry.  

8. Úprava cien bude možná v prípade mimoriadnych inflačných vplyvov, pričom túto skutočnosť 

preukazuje Predávajúci.  

9. Skutočné množstvo dodaného tovaru bude určené podľa uskutočnených písomných objednávok zo 

strany Kupujúceho. Kupujúci sa uzavretím tejto zmluvy nezaväzuje k odberu žiadneho minimálneho 

množstva tovaru. Množstvá uvedené v prílohe č.1 sú predpokladané a je možné pristúpiť počas trvania 

tejto dohody k prekročeniu predpokladaného množstva tovaru pri jednotlivých položkách podľa 

aktuálnych potrieb kupujúceho.  

 

 

 

 

 



 

 

Článok IV 

Nadobudnutie vlastníckeho práva 
 

1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k predmetu plnenia zmluvy až úplným zaplatením kúpnej ceny 

podľa článku III. tejto zmluvy. 

 

Článok V 

Záručný servis 

 

1. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie predmetu zmluvy spôsobené užívateľom, na 

nedodržanie prevádzkových podmienok na ktoré bol kupujúci (užívateľ) predávajúcim upozornený a na 

poškodenie predmetu zmluvy v dôsledku živelnej pohromy.  

2. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu dodacieho listu zástupcom kupujúceho podľa článku II. tejto 

zmluvy.  

3. V rámci záručného servisu predávajúci na všetkých dodaných vadných tovaroch vykoná servisný zásah 

najneskôr do 72 hodín od prijatia písomného oznámenia o výskyte vady.  

4. Do reakčného času sa nezapočítavajú dni pracovného voľna, pokoja a štátnych sviatkov.  

5. Predávajúci zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka. 

6. Ak predávajúci neodstráni nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z uplatnenia záručných podmienok 

v zákonom stanovenom termíne, môže si kupujúci uplatniť sankciu z omeškania za neodstránenie 

nedostatkov v sume 16,60 € za každý i začatý deň omeškania. 

 

Článok VI 

Doba plnenia dohody a možnosti skončenia 

 

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú do 30.06.2015, najviac však do vyčerpania finančného 

limitu 19.990,00 EUR bez DPH, podľa toho čo nastane skôr.  

2. Dohodu je možné ešte pred jej ukončením dohodnutej doby alebo vyčerpania finančného limitu 

ukončiť: 

 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. 

 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnou stranou, ak druhá strana podstatným spôsobom poruší 

svoje zmluvné povinnosti, pričom výpovedná lehota je jednomesačná a začne plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Podstatným porušením Rámcovej dohody zo strany predávajúceho sa na účely tejto dohody rozumie 

poskytovanie nekvalitného tovaru a služieb, na ktoré bol predávajúci opakovane a bezvýsledne 

upozornený a nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek opakovaným výzvam kupujúceho 

nedodržiava podmienky rámcovej dohody ohľadom cien, odstraňovania závad, dodacích lehôt. 

4. Rámcovú dohodu je možné vypovedať kupujúcim aj bez uvedenia dôvodu výpovede s výpovednou 

lehotou jeden mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede 

predávajúcemu. 

5. Ukončenie účinnosti Rámcovej dohody z uvedených dôvodov nemá za následok zánik povinností 

zmluvných strán z čiastkových zmlúv uzatvorených pred dňom skončenia platnosti rámcovej dohody. 

 

 

 

 

 



 

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva je vypracovaná v 5 (piatich) rovnopisoch, pričom 3 (tri)rovnopisy obdrží Kupujúci a 2 (dva) 

rovnopisy obdrží Predávajúci.  

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne uzavrieť 

zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne druhej Zmluvnej 

strane na základe tohto vyhlásenia. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne zodpovedá 

ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, bez časového tlaku 

alebo jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického 

nátlaku. 

4. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) overovania na mieste súvisiaceho s 

dodávanými tovarmi kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o NFP a to 

oprávnenými osobami v zmysle článku 12 VZP a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5. Akékoľvek zmeny a doplnky v Rámcovej dohode je možné vykonať len formou číselných dodatkov 

k tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi zmluvných strán 

6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, 

prípadne ich splnomocnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

7. Táto zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. 

8. Nedeliteľnou súčasťou Zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia a ceny tovaru (podkladom pre ňu je uchádzačom ocenená 

Technická špecifikácia tak, ako tvorila Prílohu č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk) 

 

 

 

V .................... dňa.................... v Žiline dňa:  

za Predávajúceho: za Kupujúceho: 

 

 

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

 

 

 

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

Ing. Ľubomír Palčák, predseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Príloha č.1 Rámcovej dohody: Špecifikácia a ceny tovaru 

 

Číslo 
polož-

ky 
Opis položky m.j. 

Predpo-
kladané 
množ-
stvo 

Obchodný 
názov 

Všeobecný popis 
položky (deklaruje 
splnenie 
podmienok) 

cena za 
m.j. 
(EUR 
bez 

DPH) 

cena za 
m.j. 

(EUR s 
DPH) 

cena za 
položku  
(EUR bez 

DPH) 

cena za 
položku 
(EUR s 
DPH) 

1 

Acetátové záložky, post-it index 
šípky, 12,5x43mm, sada 4 
neónových farieb, min. 20 ks z 
každej farby 

sada 150 

  

    

2 

Korekčná páska na oparavy textov 
určená na papier i fólie  s 
vymeniteľnou náhradnou náplňou, 
okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 8,4 mm, návin: min. 14 m, 

ks 100 

  

    

3 
Biela mäkká guma na grafitové 
ceruzky v papierovom púzdre, 
rozmery min. 2x7cm 

ks 30 

  

    

4 
Bločky v tvare kocky, rozmer 
76x76mm, neónové farby, min. 4 
farby po 100 lístkov, samolepiace 

ks 60 

  

    



 

 

5 
Bublinkové obálky 17x22,5cm, 
samolepiaci uzáver, vnútorný 
rozmer 15 x 21,5  cm, biele 

ks 120 

  

    

6 
Bublinkové obálky 25x35 cm, 
samolepiaci uzáver, vnútorný 
rozmer 24x34 cm, biele 

ks 100 

  

    

7 
Bublinkové obálky 29x37cm, 
samolepiaci uzáver, vnútorný 
rozmer 27 x 36 cm,biele 

ks 200 

  

    

8 
Bublinkové obálky 37x48 cm, 
samolepiaci uzáver, vnútorný 
rozmer 34x47 cm, biele 

ks 200 

  

    

9 
CD 700 MB, 80 min., bez obalu na 
stojane, zápis 52x, bal./min.25 ks,  

bal. 30 
  

    

10 
CD 700 MB, 80 min.,hrubý obal, 
zápis 52x,  bal/min.25 ks,  

bal. 30 
  

    

11 
CD RW-700 MB 80min., rýchlosť 
prepisovania 8x až 12x, plastový 
obal-hrubý , balenie min.10 ks 

bal. 20 

  

    

12 
Celokovová mechanická ceruzka. 
Priemer tuhy 2 mm, tvrdosť HB 

ks 20 
  

    



 

 

13 
Čistiaci sprej - monitor s 
rozprašovačom nádobka 
min.250ml 

ks 20 

  

    

14 

dierovač plastový s kovovou 
základňou, plášťom v plastovo-
kovovom prevedení a posuvným 
pravítkom. Rozpätie dier 8cm 

ks 20 

  

    

15 
DL obálky  110x220 bez okienka, 
bal.min 1000ks, samolepiace, 
farba biela 

bal. 2 

  

    

16 
Dosky na spisy A4, so šnúrkami, 
kartón EKO 

ks 40 
  

    

17 
Drevená, kancelárska ceruzka s 
gumou, tvrdosť HB. Čierna farba 
tuhy. balenie min. 12 kusov 

bal. 10 

  

    

18 
Drôtený stojan na časopisy, 
zrezaný, rozmer min.  
250x170x310 mm  

ks 10 

  

    

19 
Drôtený stojan na perá, čierny, 
priemer min. 80 mm, výška min. 
90 mm. 

ks 20 

  

    



 

 

20 

Drôtený stojan s 3 listovými 
zásuvkami do formátu 
dokumentov A4, čierny, 
vysúvateľný 

ks 20 

  

    

21 
DVD 4,7 GB na stojane-bez obalu, 
rýchlosť zápisu 16x - balenie/min 
25 ks 

bal. 50 

  

    

22 

Farebné gelové perá - sada 4 
farieb, klikací roller s plastovým 
klipom a gumeným úchytom vo 
farbe tuhy, telo z plastu, gulička 
0,5 mm, šírka stopy 0,25 mm,  

sada 10 

  

    

23 
Fólie na väzbu 200 mic, číre, min. 
100 ks v bal 

bal. 20 

  

    

24 
Grafitové náhradné tuhy do 
mikroceruziek, hrúbka 0,5mm, 
plastový obal min. s 12 tuhami. 

bal. 60 

  

    

25 
Guličkové pero s plastovým telom 
a gumovým úchopom.modré, šírka 
stopy 0,7 mm.min 50ks/balík 

bal. 10 

  

    



 

 

26 
Gumičky  farebné 38 mm, min 1 
kg/balenie 

bal. 10 

  

    

27 
Hrebeň kovový priemer  10 biele 
min.100 ks v bal 

bal. 4 
  

    

28 
Hrebeň kovový priemer 11 biele 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

29 
Hrebeň kovový priemer 12 biele 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

30 
Hrebeň kovový priemer 6 biele 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

31 
Hrebeň kovový priemer 8 biele 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

32 
Hrebeň plastový priemer 10 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

33 
Hrebeň plastový priemer 10 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

34 
Hrebeň plastový priemer 12 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    



 

 

35 
Hrebeň plastový priemer 12 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

36 
Hrebeň plastový priemer 14 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

37 
Hrebeň plastový priemer 14 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

38 
Hrebeň plastový priemer 16 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

39 
Hrebeň plastový priemer 16 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

40 
Hrebeň plastový priemer 20 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

41 
Hrebeň plastový priemer 20 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

42 
Hrebeň plastový priemer 25 čierny 
min.100 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

43 
Hrebeň plastový priemer 25 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

44 
Hrebeň plastový priemer 28 čierny 
min.50 ks v bal. 

bal. 2 
  

    



 

 

45 
Hrebeň plastový priemer 28 modrý 
min.50 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

46 
Hrebeň plastový priemer 32 čierny 
min.50 ks v bal. 

bal. 2 
  

    

47 
Hrebeň plastový priemer 38 oválny 
čierny min.50 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

48 
Hrebeň plastový priemer 45 oválny 
čierny min.50 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

49 
Hrebeň plastový priemer 50 oválny 
čierny min.50 ks v bal. 

bal. 4 
  

    

50 
Hrebeň plastový priemer 8 modrý 
min.100 ks v bal. 

bal. 6 
  

    

51 

Chrbtové samolepiace vrecká na 
cd /hrubý priesvitný plast s klopou, 
kapacita 2 CD/ DVD. Rozmery 127 x 
127 mm. 1 bal/25ks 

bal. 160 

  

    

52 
Kancelárske nožnice, dĺžka 16 cm, 
rukoväť ABS plast  čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

ks 10 

  

    



 

 

53 
Kancelárske nožnice, dĺžka 21 cm, 
rukoväť ABS plast  čierna, čepele: 
nehrdzavejúca oceľ 

ks 10 

  

    

54 

Kancelársky papier   
Formát: A4 
Gramáž: 80 gramov 
Belosť CIE: min. 171 
Opacita - nepriehľadnosť: min.94,5 
% 
Drsnosť: max.160 ml/ min. 
Hrúbka: min. 106 μm ,balík/500 
listov 

bal. 1000 

  

    

55 

Kancelársky papier  
Formát: A3 
Gramáž:80  gramov 
Belosť CIE: min. 146 
Opacita : min. 90 % 
Drsnosť: max 200 ml/ min. 
Hrúbka: min.  106μm ,balík/500 
listov 

bal. 300 

  

    



 

 

56 

Kancelársky papierFormát: 
A4Gramáž: min. 160 gramovBelosť 
CIE:min. 160  Opacita - 
nepriehľadnosť: min. 97 %Hrúbka: 
min.166  μm ,balík/250 listov 

bal. 100 

  

    

57 
Kartón na zadnú stranu 
hrebeňovej väzby A4 biely, lesklý, 
min. 100 ks v bal. 

bal. 20 

  

    

58 
Kartón na zadnú stranu 
hrebeňovej väzby A4 modrý-lesklý, 
min. 100 ks v bal. 

bal. 20 

  

    

59 

Korekčná páska na oparavy textov 
určená na papier i fólie  s 
vymeniteľnou náhradnou náplňou, 
okamžité písanie po aplikácii -šírka 
stopy 4,2 mm, návin: min. 14 m, 

ks 30 

  

    

60 
lepiaca paska priehľadná, šírka 
18mm, dĺžka min.30m 

ks 40 
  

    



 

 

61 
lepiaca paska priehľadná, šírka 
30mm, dĺžka min.30m 

ks 20 
  

    

62 

Listová zásuvka plastová 
transparentná, stohovateľná, na 
odkladanie dokumentov do 
rozmeru max. A4, plná konštrukcia 
- bez dierovania, umiestnenie 
štítku na popis medzi dve plastové 
vrstvy,  rozmery max. 260 x75x 
390 mm (šxvxh) 

ks 70 

  

    

63 

Magnetická stierka s 
vymieňateľnými filcovými 
vankúšikmi , rozmer min.14,5 x 4 
cm 

ks 4 

  

    

64 

Mikroceruzka zakončená gumou, 
plastové telo, hrúbka tuhy 0,5 mm, 
tvrdosť HB. Farba podľa 
dostupnosti 

ks 40 

  

    

65 
Náhradné dierovacie segmenty pre 
dierovač Rapid HDC150, v bal. min 
2 ks. 

bal. 4 

  

    



 

 

66 
Náhradné disky pre dierovač Rapid 
HDC 150. Balenie obsahuje 10ks, 

bal. 4 

  

    

67 

náplne do celokovovej 
mechanickej ceruzky. Priemer tuhy 
2 mm, tvrdosť HB, min.12 ks v 
balení 

bal. 10 

 

 

    

68 
náplne do zošívačky, 24/6 1000ks v 
krabičke 

bal. 100 
  

    

69 

Nepriehľadné polypropylénové 
zložky pre zakladanie voľných 
listov do formátu A4. 3 klopy a 
zatváranie pomocou gumičky 
pretiahnutej cez rohy, hr. dosiek 
min. 500 mic.,formát A4,  

ks 50 

  

    

70 

Obal EURO A4 na zakladanie 
hrubších materiálov, otvor po 
dlhšej strane obalu uzatvorený 
chlopňou, hr. min 130mic, min.5 ks 
v balení 

bal. 40 

  

    

71 
Obal EURO A4 širší o 1cm , rozmer 
22cm x 30cm. min.hrúbka 120 mic, 
1 bal. min 50 ks  

bal. 40 

  

    



 

 

72 
Obal EURO A4, 1 bal min.100 ks, 
hrúbka min.50mic 

bal. 40 
  

    

73 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer A4, 
polypropylén, farba modrá, čierna, 
červená, žltá (podľa aktuálnej 
ponuky) 

ks 100 

  

    

74 

Obálka na spisy zapínacia na 
pripináčik/patentku, rozmer A5, 
polypropylén, farba modrá, čierna, 
červená, žltá (podľa aktuálnej 
ponuky) 

ks 100 

  

    

75 
obalky C5 162x229mm, balík 
min.1000ks, farba biela, 
samolepiace s páskou 

bal. 2 

  

    

76 
obalky C6 162*114, bal.min 
1000ks, samolepiaca farba biela 

bal. 2 
  

    

77 
obalky s okienkom DL  114*225, 
bal.min 1000ks samolepiaca, farba 
biela 

bal. 2 

  

    

78 

obálky s úzkym dnom C4 - poštové 
tašky 229x324mm, balík min.250 
ks, farba biela, samolepiace s 
páskou 

bal. 2 

  

    



 

 

79 
obálky so širokým dnom B4 - 
poštové tašky 250x353mm, balík 
min.400 ks, farba hnedá 

bal. 2 

  

    

80 
obojstranný popisovač na CD a 
DVD, 0,4/0,7 mm, čierny 

ks 20 

  

    

81 

Odkladacia kartónová mapa  s 3 
chlopňami, prešpan  A4, farba 
modrá, zelená, ružová, žltá, biela, 
hnedá (podľa aktuálnej ponuky), 
vnútorná aj vonkajšia strana 
prešpán  

ks 100 

  

    

82 

Odkladacia kartónová mapa  s 3 
chlopňami papierová A4, farba 
modrá, zelená, ružová, žltá, biela, 
hnedá (podľa aktuálnej ponuky) 

ks 200 

  

    

83 

Papier do tlačiarne farebný 
intenzívny, farby podľa aktuálnej 
dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

bal. 10 

  

    



 

 

84 

Papier do tlačiarne farebný 
intenzívny, mix min. 5 farieb 
Formát: A4 
Gramáž: min. 80 gramov 
balík/500 listov 

bal. 10 

  

    

85 

Papier farebný pastel, farba podľa 
aktuálnej dostupnosti 
Formát: A4 
Gramáž: min. 160 gramov 
balík/250 listov 

bal. 10 

  

    

86 
Papierový obal na CD a DVD, s 
okienkom, bez lepiacej vrstvy, bal. 
min 50 ks 

bal. 10 

  

    

87 
permanentný popisovač čierny  na 
popisovanie transparentných fólií, 
plast, papier, šírka stopy 0,6 mm 

ks 30 

  

    

88 

permanentný popisovač farebný 
na popisovanie transparentných 
fólií, plast, papier, šírka stopy 0,6 
mm, sada 4 farieb v balení - podľa 
aktuálnej ponuky 

sada 30 

  

    

89 
Písacia podložka A4, čierna, klip, 
PVC 

ks 10 
  

    



 

 

90 

Popisovač pre zvýraznenie 
napr.tlačeného textu so zrezaným 
hrotom so šírkou stopy 2 - 5 mm, 
vodovzdorný, sada min. 5 rôznych 
pestrofarebných farieb, dĺžka 
stopy min. 200 metrov 

sada 40 

  

    

91 

poradač s pakovou mechanikou, 
formát A4, šírka chrbta 5cm, 
materiál tvrdý kartón potianutý 
polyproylénovou fóliou z vonkajšej 
strany. Na chrbte fólia a 
vymeniteľný papierový štítok, 
otvor na vytiahnutie zakladača, 
kovová lišta,radokrúžok, farba 
aleternatívna biela, červená, 
modrá, žltá, modrá (podľa 
aktuálnej dostupnosti) 

ks 150 

  

    



 

 

92 

poradač s pakovou mechanikou, 
formát A4, šírka chrbta 8cm, 
materiál tvrdý kartón potianutý 
polyproylénovou fóliou z vonkajšej 
strany. Na chrbte fólia a 
vymeniteľný papierový štítok, 
otvor na vytiahnutie zakladača, 
kovová lišta, radokrúžok farba 
alternatívna biela, červená, modrá, 
žltá, modrá (podľa aktuálnej 
dostupnosti)       

ks 300 

  

    

93 

Poznámkový blok v tvare kocky, 
biele, rovné nelepené, plastová 
priehladná krabička, min. 700 
lístkov, romer lístka 83x83 mm 

ks 30 

  

    

94 

Poznámkový blok v tvare 
kocky,neónové farby rovné 
nelepené, plastová priehladná 
krabička, min. 6 farieb po 100 
lístkov, romer lístka 90x90 mm 

ks 30 

  

    

95 
pravítko dlhe 30 cm, 
transparentne, plast 

ks 10 
  

    

96 
rozošívačka na odstraňovanie 
spiniek veľkosti 24/ 6 - 10, 24/ 6, 
26/ 6, 23/ 6.  

ks 10 

  

    



 

 

97 
Rýchloschnúci korekčný lak biely, 
skrutkovací uzáver so štetcom, 
flaška min.20 ml 

ks 20 

  

    

98 

Rýchloviazač  s euro-dierovaním, 
plastový A4, bal min.10 ks, farba 
modrá, zelená, ružová, žltá, biela, 
hnedá (podľa aktuálnej ponuky) 

bal. 10 

  

    

99 

Sada min. 4 farebných 
popisovačov na biele tabule a 
flipcharty (napr. čierna, červená, 
zelená, modrá - v závislosti od 
aktuálnej ponuky), 

sada 20 

  

    

100 
samolepiace etikety -A4  biele, 
rozmer etikety 210x297mm, 1 bal 
min.100ks 

bal. 10 

  

    

101 
samolepiace etikety -A4, rozmer 
etikety 99,1x38,1 biele, 1 bal 
min.100ks 

bal. 10 

  

    

102 
spony na papier veľkosť spony 33 
mm, bal/min.100 ks. 

bal. 70 
  

    

103 
spony na papier veľkosť spony 50 
mm, bal/min.100 ks. 

bal. 70 
  

    



 

 

104 
stojan na listy drôtený , min.3 
priečinky, čierny 

ks 6 
  

    

105 
Stojan viacúčelový drôtený 
(špalík,sponky ,perá) čierny 

ks 6 

  

    

106 

stojan/zakladač na spisy-
lamino,skosený, šírka 9-10cm, 
výška 30-31 cm, dĺžka 28-29 cm, 
farby biela, žltá, červená, modrá 
(podľa aktuálnej ponuky) 

ks 50 

  

    

107 
stolná kalkulačka s nakloneným 
10-12-miestnym displejom 

ks 10 

  

    

108 
strúhatko na drevené ceruzky, 
kovová konštrukcia 

ks 10 
  

    

109 

Tekuté lepidlo na lepenie papiera 
so stojanom, dávkovacia hubka v 
uzávere pre nanášanie lepidla-bez 
rozpúšťadiel, objem min. 40 ml 

ks 50 

  

    

110 
Tuhé tyčinkové lepidlo lepenie 
papiera, kartónu a fotografií, bez 
rozpúštadiel, hmotnosť min. 40gr 

ks 50 

  

    



 

 

111 

Viazacie lišty pre dierovací nôž, A4, 
viacnásobné použitie hrebeňa, 
min.25 ks v balení modré , čierne 
(podľa aktuálnej ponuky) 

bal. 40 

  

    

112 
vlhčené obrúsky určené na čistenie 
monitora z mikrovlákna, 
min.100ks/balenie 

bal. 20 

  

    

113 

Zakladací obal A4, otvor pre 
vkladanie dokumentov na hornej a 
z polovice na bočnej 
strane.min.hrubka 170 mic, 
priehľadný  min. 10 ks v balení 

bal. 30 

  

    

114 

Záložky samolepiace v štyroch 
neonových farbách rozmeru 
20x50mm. Z každej farby min. po 
50 lístkoch. 

ks 100 

  

    

115 
Zasúvacie lišty 12 mm min.50 ks 
v bal. 

bal. 6 
  

    

116 
Zasúvacie lišty 4 mm min.50 ks 
v bal. 

bal. 6 
  

    



 

 

117 
Zasúvacie lišty 6 mm min.50 ks 
v bal. 

bal. 6 
  

    

118 

Zoraďovač A4/hr. 2 
cm,obojstranný PVC poťah, kapsa 
na chrbáte,priehľadné vrecko na 
prednej strane,  celofarebný, 4 
krúžková mechanika, farba 
alternatívna biela, červená, modrá, 
žltá, modrá, čierna (podľa 
aktuálnej dostupnosti)  

ks 100 

  

    

119 

Zoraďovač A4/hr. 4 cm, 
obojstranný PVC poťah, kapsa na 
chrbáte,priehľadné vrecko na 
prednej strane, celofarebný, 4 
krúžková mechanika, farba 
alternatívna biela, červená, modrá, 
žltá, modrá, čierna (podľa 
aktuálnej dostupnosti)  

ks 100 

  

    

120 
zošit A4, s krúžkovou vazbou 
linajkový min. 80 listov  

ks 30 
  

    

121 
Zošit tvrdá väzba A4 150 listový 
linajkový  

ks 50 
  

    

122 
Zošit tvrdá väzba A5 100listový 
linajkový  

ks 50 
  

    



 

 

123 

Zošívačka s kovovým zásobníkom a 
jednoduchým vedením spiniek. 
Kapacita náplne 100 spiniek 24/6 
alebo 150 spiniek 26/6, hĺbka 
zošívania min. 6,5 cm, zošívací 
výkon min     50 listov   

ks 30 

  

    

124 

zošívačka s predĺženým 
ramenom,kapacita zošívania 4 
mm/40 listov (80 g/m2) 
doraz nastaviteľný na formáty A2 
až A6, stupnica v mm a palcoch, 
otvorené a uzatvorené zošívanie, 
horné plnenie spiniek, možnosť 
vyklápania ramena o 180°, druh 
spiniek 150 x 24/6, 150 x 24/8,210 
x 26/6 

ks 4 

  

    

125 

Papier obojstranne potiahnutý  s 
vyššou gramážou pre 
profesionálnu laserovú tlač 
vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 300 gramov 
balík/50 listov 

bal. 10 

 

     



 

 

126 

Papier obojstranne potiahnutý  s 
vyššou gramážou pre 
profesionálnu laserovú tlač 
vizitiek, obalov a pod. 
Formát: A4 
Gramáž: min. 250 gramov 
balík/50 listov 

bal. 10 

 

     

127 

Obal EURO A4 na zakladanie 
hrubých materiálov, spodný a 
bočný klin min. 23 mm, otvorené 
spodné rohy, otvor zhora bez 
chlopne hr. min 170mic, min.10 ks 
v balení 

bal. 120 

 

     

128 

Kombinovaná menovka s klipom a 
zatváracím špendlíkom rozmerov 
min. 90 x 54 mm, min. 50 ks v 
balení 

bal. 2       



 

 

129 

Textilná bezpečnostná šnúrka s 
klipom (pri zachytení sa odopne). 
Vhodná pre visačky a menovky z 
pevného PVC určené pre 
polykarbonátovú kartu rozmeru 
ID-1 (54x85,6 mm). Modreá farba 
šnúrky, šírka min. 10 mm, dĺžká 
min. 44 cm s poistkou (uvoľní sa 
pri zachytení remienka alebo 
silnom potiahnutí) 

ks 50       

130 

Visačky na ID karty z polomatného 
tvrdého plastu. Možnosť zavesiť na 
klip, šnúrku alebo retiazku. 
Rozmery visačky vhodné pre 
polykarbonátovú kartu rozmeru 
ID-1 (54x85,6 mm) 

ks 50  

 

    

  Celkom   

 


