Príloha č. 1
Kancelársky papier a papier všeobecne
P.č. Predmet zákazky
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Biele papierové poštové obálky B6 s
doručenkou. (1000 ks/bal. predelený
kartónovým rozraďovačom po 250 ks). *
Biele papierové poštové obálky B5 s
doručenkou. (1000 ks/bal. predelený
kartónovým rozraďovačom po 250 ks). *
Biele papierové poštové obálky B4 s
doručenkou. (250 ks/bal. ) *
Biele papierové poštové obálky B6 s
doručenkou do vlastných rúk (ďalej už len
DVR) - s opakovaným doručením (1000
ks/bal. predelený kartónovým
rozraďovačom po 250 ks). *
Biele papierové poštové obálky B5 s DVR - s
opakovaným doručením (1000 ks/bal.
predelený kartónovým rozraďovačom po
250 ks). *

Charakteristika
Rozmer min. 125 × 176 mm s okienkom na zadnej strane
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
krycia páska.
Rozmer min. 162 × 229 mm s okienkom na zadnej strane
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
krycia páska.
Rozmer min. 229 x 324 mm, s okienkom na zadnej strane
a lichobežníkovou klopou, min. 100 g/ m2, odlepovacia
krycia páska.

Predpokladaný
počet ks/bal.
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Rozmer min. 125 × 176 mm s okienkom na zadnej strane
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
krycia páska.
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Rozmer min. 162 × 229 mm s okienkom na zadnej strane
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
krycia páska.
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Rozmer min. 229 x 324 mm s okienkom na zadnej strane
Biele papierové poštové obálky B4 s DVR - s
a lichobežníkovou klopou, min. 100 g/ m2, odlepovacia
opakovaným doručením (250 ks/bal). *
krycia páska.
Biele papierové poštové obálky B6 s DVR Rozmer min. 125 × 176 mm s okienkom na zadnej strane
bez opakovaného doručenia, (1000 ks/bal.
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
predelený kartónovým rozraďovačom po
krycia páska.
250 ks). *
Biele papierové poštové obálky B5 s DVR Rozmer min. 162 × 229 mm s okienkom na zadnej strane
bez opakovaného doručenia (1000 ks/bal.
a lichobežníkovou klopou, min. 90 g/ m2, odlepovacia
predelený kartónovým rozraďovačom po
krycia páska.
250 ks). *
Rozmer min. 229 x 324 mm s okienkom na zadnej strane
Biele papierové poštové obálky B4 s DVR a lichobežníkovou klopou, min. 100 g/ m2, odlepovacia
bez opakovaného doručenia (250 ks/bal). *
krycia páska.
Rozmer min. 114 × 162 mm vyrobené z bezdrevného
Biele papierové obálky C6, 1000 ks/bal. *
papiera, min. 80 g/ m2, samolepiace.
Rozmer min. 162 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného
Biele papierové obálky C5, 1000 ks/bal. *
papiera, min. 80 g/ m2, samolepiace.
Rozmeru min. 324 × 229 mm, vyrobené z bezdrevného
Biele papierové obálky C4, 250 ks/bal. *
papiera, otvor na kratšej strane, min. 90 g/ m2,
samolepiace.
Hnedá taška formátu C4 resp. B4 s odtrhávacou páskou s
Obálka C4 (resp. B4) 2x dno hnedá *
rozšíreným dnom min. 130g.
Prihlasovací lístok na trvalý pobyt A5 (1000
ks/bal. predelený kartónovým
Tlačivo
rozraďovačom po 250 ks)

5

47

12

3
45
35
9
1000
4

15 Dovolenka A6 100-list

Tlačivo. Formát A6. min. 100 listov v bloku.
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16 Osvedčovacia kniha podpisu, formát A4

Biely papier, min 190 str.
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17 Registratúrny denník A4, 96 l

Podací denník A4, registratúrny tvrdá väzba
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18 Potvrdenka s juxtou-samopr.
19 Blok pozn. A5
20 Kniha A5 100-linka

21 Kniha A4 100-linka

22 Doska A4-ŠNÚRKA
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Zakladač pák. min.7,5 cm, potahovaný
karton
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Zakladač pák. 5 cm, potahovany karton,
kovovy mechanizmus

Potvrdenka s juxtou číslovaná, samoprepis, A6, blok 25 ×
3 listov.
min. 80 listov, biely bezdrevný papier, špirálovitý,
riadkovaný
Záznamová kniha v šitej úprave s obálkou z tvrdého
kartónu, min. 100-listové. Formát A5, úprava linajková.
Nie recyklovaný papier.
Záznamová kniha v šitej úprave s obálkou z tvrdého
kartónu, min. 100-listové. Formát A4, úprava linajková.
Biely papier.
Jednostranne poťahované kartónové dosky bez chrbta zo
strojnej lepenky, spojené šnúrkami. Formát A4. Možné
prevedenie mramor.
Zakladač so štruktúrovaným papierovým poťahom
mramorového vzoru, formát A4. Vybavený rado
zámkom, kovovým prítlakom, chrbtovým krúžkom a
nalepeným chrbtovým štítkom, resp. vreckom s
vymeniteľným chrbtovým štítkom
Zakladač formátu A4 s kvalitnou pákovou mechanikou,
potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený
chrbtovým krúžkom, a nalepeným chrbtovým štítkom,
resp. vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta v rozmedzí 5-6
cm.

Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, potiahnutý
Zakladač pák. min. 7,5 cm color - papierový
fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým
25 karton s upravou lamino s kovovym
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a
mechanizmom
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta min. 7,5 cm.
Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, potiahnutý
fóliou so štruktúrou plátna. Vybavený chrbtovým
Zakladač pák. 5 cm color - papierový karton
26
krúžkom, vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom a
s upravou lamino s kovovym mechanizmom
uzatváracím mechanizmom. Šírka chrbta v rozmedzí 5-6
cm.
Závesný rýchloviazač s plnou prednou stranou (celý).
Rýchlov.ZÁVESNÝ kovovy, papierový (50
27
Vyrobený z eko kartónu gramáže min. 240 g. Predná
ks/bal.)
strana s potlačou na popis. Formát A4.
Rýchloviazač z PVC hrúbky min. 150 um s obojstranným
Rýchloviazač PLAST A4 s priesvitnou
28
nasúvacím popisným pásikom. Kapacita min. 200 strán.
prednou stranou (min. 10 ks / bal.)
Formát A4.
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Presný názov položky

Jednotková cena s
Cena celkom s dph
DPH na 2 des.
na 2. des. miesta
miesta

29

Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z
kartónu (50 ks/bal.)

Podložka s klipom A4 na písanie, uprava
30
LAMINO

Gramáž min. 240 g.
Podložka na písanie s klipom pre jednuché a rýchle
uchytenie dokumentov, vyhotovená z extra pevnej
lepenky, potiahnutá lesklou lamino foliou.
Obal s eurodierovaním vhodný na zakladanie materiálov
rozšíreného formátu A4. Povrch lesklý, otvor zhora.
Hrúbka min. 120 mic. Vnútorné rozmery obalu 304 × 220
mm.
Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora,
eurodierovanie, povrch lesklý a hladký. Formát A4.
Balený v sáčku. Hrúbka min. 40 mic.

31

Obal A4 EURO 120mic extra široký (25
ks/bal.)
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Obal A4 EURO leskly min 45 mic. (100
ks/bal.)
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Obal s eurodierovaním z polypropylénu na uloženie
Rýchlov.PLAST A4 EURO závesný, prehladna dierovaných dokumentov do formátu A4. Predná strana
predna strana (min. 10 ks / bal.)
priehľadná lesklá, biely papierový zasúvací štítok pozdĺž
chrbta. Rozmery 310 × 235 mm.
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34 Lepiaca páska 50x50

Krepová biela

35

35 Lepiaca páska 48mmx66m hnedá

Lepiaca páska, návin min. 66 m, šírka min. 48 mm.
Použiteľná do bežných odvíjačov. Materiál: polypropylen.
Hrúbka min. 42 mic.
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36 Lepiaca páska 48mmx66m priehľadná

Lepiaca páska, návin min. 66 m, šírka min. 48 mm.
Použiteľná do bežných odvíjačov. Hrúbka min. 42 mic.
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37 Lep.páska 24x30
38 Lep.páska 18x30
39 Blok samol.12x45 v rôznych farbách, plast
40 Motúz trikolora min. 100g
Razitková farba do samonamacacich
peciatkok 1
Razitková farba do samonamacacich
42
peciatkok 2
Razitková farba do samonamacacich
43
peciatkok 3
41

Lepiaca páska transparentná, šírka 24 mm, návin min.
30m
Lepiaca páska transparentná, šírka 18 mm, návin min.
30m
Samolepiace fóliové záložky v zásobníku. Prelepiteľné a
popisovateľné. Rozmery 12 × 45 mm. V balení min. 4
farby po min. 36 lístkov.
Trojfarebný špagát zo 100 % bavlny na pečatenie
dokumentov; dĺžka min. 162 m
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Farba čierna, min. 20g.

13

Farba červená, min. 20g.

13

Farba modrá, min. 20g.

13

44 Lampa stolová

LED, min. 9W
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45 Spona dopis 75mm - 78 mm (100ks/bal)

Spisové spony v zinkovej úprave, resp. poniklované

110

46 Spona dopis, 32 resp. 33 mm (100 ks/bal.)

Listové spony poniklované

160

47 Spona dopis, 50 mm (100 ks/bal.)

Listové spony poniklované

100

48 Spony zoš. 23/10 (1000 ks/bal.)

Spinky do kancelárskych zošívačiek, oceľové spony
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49 Spony zoš. 24/6 (1000 ks/bal.)

Spinky do kancelárskych zošívačiek, oceľové spony

340
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Blok samol.76x76 PASTEL MIX min. 4far.400-list po 100 ks

51

Rozraďovač kartonovy farebný mix 100ks /
bal. s min. 5 roznych farieb

52 Skartovač

53 Zošívač

54 Lepidlo, tekute, min. 120 ml-50

55 Lepidlo - Spray 500ml-400

56 Blok kocka v rozmeroch 90x90x90 mm
57 Otvárač listov
58 Motúz ľan.200g
59 Tuhé tyčinkové lepidlo
60 Tužka s gumou, trojhranna

61

Zvýrazňovače v rôznych farbách (min. 6
ks/bal.)

Pastelové samolepiace lístky v tvare kocky, ktoré držia na
väčšine povrchov, dajú sa odlepiť bez poškodenia
povrchu a znova nalepiť. Rozmery 76 x76 mm. Počet
lístkov min. 400.
Úzke kartónové rozraďovače s dierovaním umožňujú
logicky rozradiť dokumety v poradači alebo rýchloviazači,
rozmer: 100 x 240 mm
Typ skartovača priečny rez. Skartovanie CD/DVD.
Skartovanie kreditných kariet. Kapacita podávača min. 8
listov. Objem koša min. 18 l. Rýchlosť skartovania min.
2,3 meter/min. Maximálna šírka dokumentu 220 mm.
Bezpečnostný štandard min. Din 3. Veľkosť odpadu –
papier max. 4 x 35 mm. Funkcia spätného chodu.
Automatický štart.
Zošívačka so zvýšenou kapacitou zásobníka. Pohodlné
plnenie zásobníka po otvorení zošívačky do uhla
180°.Vizuálna kontrola spon. Dva spôsoby spájania
papiera.Kovový mechanizmus. Hlbkové vkladanie
papieru 61 mm. Kapacita zásobníka 100, 140 spon.
Veľkosť spon: 24/6, kapacita zošívania 20 listov min. 80g,
26/6 na 25 listov min. 80g
Štandardné disperzné netoxické lepidlo riediteľné vodou.
Vhodné na papier, kartón, textil a fotografie.
Viacúčelové lepidlo v spreji s rýchlou počiatočnou
lepivosťou a pri aplikácii na rôzne povrchy dlhú dobu
lepivosti. Je to jemne sfarbené lepidlo, nezanecháva
škvrny. Kvalitatívne zloženie a aktívne látky podľa lepidla
3M/77 resp. ekvivalent s aktívnymi látkami s max. 5 %
rozdielom.
Biely poznámkový blok v tvare kocky. Úprava rovná
lepená.
S drevenou alebo plastovou rúčkou
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Špagát z prírodného materiálu - juty pre použitie v
kancelárii. Dĺžka min. 200 m.
Lepidlo na lepenie papiera, kartónu a fotografií.
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí
papier. Hmotnosť min. 40 g.
Drevená lakovaná ceruza s gumou.Ergonomické
trojhranné telo.
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Zvýrazňovač so zrezaným hrotom hrúbky 5 mm.
Svetlostály, na vodnej báze vhodný na bežný aj faxový
papier, balenie min. 6 ks / sada, balené v obale.
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62 Guličkové pero, šírka stopy do 0,4 mm.

63 Tuha do pera

64 Guličkové pero, šírka stopy do 0,5 mm.

65 Tuha do pera
66 Guma
67

Popisovač s dokumentacnym atramentom,
modry, 0,1 kovovy hrot

68 Korektor 4,2mmx10m
69 Náplň do korektora 4,2mmx10m

70

Popisovač tenký fixovy 0,1-0,4mm, sada
min. 4 farieb

71 Páska do stroja

Guličkové pero s okrúhlym kovovým telom. Klip a stiskací
mechanismus kovový. Ergonomická časť pro dokonalé
držanie. Modrá náplň s tenkým hrotom.
Kompatibilné s položkou 69 v kvalitatívnej úrovni
pôvodnej tuhy
Guličkové pero s pogumovanou ergonomickou časťou
pre pevné držanie, klip a stiskací mechanismus resp.
vrchnák s plastovým klipom. Velkoobsahová modrá
náplň.
Kompatibilné s položkou 71 v kvalitatívnej úrovni
pôvodnej tuhy
Klasická guma určená na grafitové ceruzky. Rozmer min.
35x22x7 mm.
Špeciálny grafický popisovač. Dokumentačný atrament je
svetlostály a vodeodolný. Dĺžka stopy 500 až 600 m.
Hrúbka hrotu 0,1mm. Farba modrá.
Biela páska na prebielenie písaného textu. V súčasnosti
používaný korektor pritt
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Náhradná kazeta s náplňou do korekčného strojčeka s
dĺžkou min 10 m. Kompatibilné s riadkom 76

175

Jednorazový liner s jemným plastovým hrotom na
najširšie využitie. Šírka stopy 0,1 - 0,4 mm, dĺžka stopy
min. 1 500 m.
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Dymo D1 12mm/7m biely pod/čierna tlač samol.páska

13

Archívna krabica - box na uloženie pákových zakladačov
min.7,5 cm x 5 ks.
Odkladacia mapa A4 s tromi chlopňami z prešpánového
73 Odkladacia mapa A4 prespanova s gumickou
kartónu gramáže min. 350 g
72

450

Archívna krabica Box archivacny
400x335x265

25
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74 Obalka bublinková.

min. 370x480 AF 10 min. rozmer 34,5x47

90

75 Dierovač

dierovač na min. 20 papierov

35

76 Euroobal na katalógy min. 12ks/bal

Euroobal na katalógy s chlopňou min. 160 mic.

13

77 Fólia na laminovanie

Možnosť laminovať papier o veľkosti A4, min. 75 mic.

6

78 Tuhé tyčinkové lepidlo

79 Guličkové pero z prilepovacím stojanom
80 Pravítko 40 cm dlhe

Lepidlo na lepenie papiera, kartónu a fotografií.
Neobsahuje rozpúšťadlá. Nekvapká a nerozteká sa, nekrčí
papier. Hmotnosť min. 20 g.
Guličkové pero s prilepovacím stojanom na pevnú
podložku vzájomne pevne spojené retiazkou, alebo iným
vhodným spôsobom
Rovné transparentné pravítko z plastu.
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220
60
SPOLU s DPH

Verejný obstarávateľ pre jednoznačnosť charakteristiky obálok jednotne nazval písmenom B všetky obálky, ktoré chce s
* predtlačou, teda doručenkove a písmenom C nazval všetky obalky čisté biele bez predtlače. Číslo za písmenom
charakterizuje veľkosť obálky.
Verejný obstarávateľ vzhľadom na množstvo rôznorodosti tovaru stanovil zoznam na základe spotreby z
predchádzajúceho obdobia. Výber pozostával zo stanovenia 4 bodov: 1. podľa finančného plnenia za položku, 2. podľa
**
odobraného množstva, 3. podľa výberu položiek, u ktorý verejný obstarávateľ predpokladá odber, 4. kvalifikovaným
výberom v súlade aktualných potrieb verejného obstarávateľa

