RÁMCOVÁ DOHODA
NA ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB
(dále také „smlouva“)
uzavřená na základě ustanovení § 131 až § 137 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
Prodávající:
Obchodní jméno:
Sídlo
Zastoupení:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zapsán v OR

ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.
Kosmonautů 670/68,
734 01 Karviná - Ráj
Vladimírou Hladkou, jednatelkou
27791661
CZ27791661
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 1726821339/0800
spisová značka: C 51918 vedená
u Krajského soudu v Ostravě

Eagle Eyes a.s.
Skalní 1088, Hranice I-Město,
753 01 Hranice
Simonou Pechanovou, dle plné moci
01502875
CZ01502875
Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 5589432/0800
spisová značka: B 10446 vedená
u Krajského soudu v Ostravě

a
Kupující:
Ostravská univerzita
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava
zastoupená: prof. MUDr. Janem Latou, CSc., rektorem Ostravské univerzity
bankovní spojení: ČNB Ostrava, č. účtu: 931761/0710
IČ: 61988987
DIČ: CZ61988987

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
1. Smluvní strany prohlašují, že údaje v článku 1. této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé straně. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto
smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
2. Prodávající prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
I.
PŘEDMĚT SMLOUVY
1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek týkajících se jednotlivých veřejných zakázek na
dodávky kancelářských potřeb specifikovaných v příloze č. 1 – Seznam a specifikace
kancelářských potřeb této smlouvy (dále jen „zboží“) pro potřeby kupujícího. Jednotlivé veřejné
zakázky budou uzavírány a realizovány po dobu platnosti této rámcové dohody.
2. V rámci jednotlivých veřejných zakázek bude prodávající dodávat kupujícímu podle jeho
konkrétních potřeb zboží specifikované v objednávce.

3. Předmět smlouvy je vymezen v příloze č. 1 – Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která
je nedílnou součástí této smlouvy, a která zároveň slouží jako ceník zboží uvádějící jednotkovou
cenu v Kč bez DPH.
4. Za řádně uskutečněné zakázky (dodávky) se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu řádně a
včas dohodnutou úplatu (čl. IV. této smlouvy).
5. Množství zboží uvedené v příloze č. 1 této smlouvy je z hlediska skutečného plnění pouze
orientační, prodávající si vyhrazuje právo neodebrat zboží v tomto rozsahu, a kupujícímu tedy
nevzniká nárok na objem plnění v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy.
6. Dodavatel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické
normy a ekologické požadavky, veškeré použité obaly budou šetrné k životnímu prostředí.
II.
PODMÍNKY UZAVÍRÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ RÁMCOVÉ DOHODY
1. Jednotlivé veřejné zakázky zadávané na základě této rámcové dohody budou kupujícím
realizovány na základě písemné objednávky (dále jen „objednávka“) a písemného potvrzení
této objednávky prodávajícím.
2. Písemné objednávky budou kupujícím doručovány na kontaktní e-mailovou adresu prodávajícího
objednavky@astraoffice.cz
Jana Cehelníková, 776 7754 719, 596 342 023
3. Objednávky kupujícího budou obsahovat označení smluvních stran a informace o požadované
zakázce, tedy především
 druh a množství požadovaného zboží,
 jméno a e-mail kontaktní osoby kupujícího,
 místo plnění.
V případě, že některé z dodávek zboží realizovaných na základě této rámcové smlouvy budou
hrazeny z finančních prostředků operačních programů Evropských strukturálních a investičních
fondů, bude tato skutečnost uvedena v objednávce (např. název a registrační číslo projektu atd.).
4. V případě pochybností je prodávající povinen vyžádat si od kupujícího doplňující informace.
Neučiní-li tak, má se za to, že pokyny jsou pro něho dostačující a nemůže se z tohoto důvodu
zprostit odpovědnosti za nesplnění či vadné splnění zakázky.
5. Pro přípravu objednávek bude využíván interní elektronický katalog kupujícího. Za účelem jeho
plné funkčnosti se prodávající zavazuje poskytnout součinnost v souladu s požadavky
uvedenými v příloze č. 2 této smlouvy při naplnění položek v tomto interním elektronickém
katalogu, zejm. je prodávající povinen předložit kupujícímu data o položkách nabízeného plnění
(z přílohy č. 1 této smlouvy), včetně jejich ilustračních fotografií v rozsahu uvedeném v příloze č.
2 této smlouvy, přičemž prodávající je povinen tyto podklady dodat nejpozději do 15 kalendářních
dní od účinnosti této smlouvy, či do 7 kalendářních dní od účinnosti dodatku k této smlouvě při
změně týkající se dodávaného zboží. Adresa kupujícího pro komunikaci ohledně elektronického
systému objednávek: centralni.sklad@osu.cz .

6. Písemné potvrzení objednávky bude zasíláno elektronickými prostředky na e-mailovou adresu
kupujícího centralni.sklad@osu.cz s tím, že cena zakázky bude určena způsobem dohodnutým
v čl. IV. této smlouvy.
7. Prodávající se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 2 pracovních dní od jejího doručení.
V případě, že objednávka nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, prodávající objednávku
nepotvrdí, neodkladně kontaktní osobu kupujícího upozorní na nedostatky a poskytne jí
součinnost nezbytnou k odstranění vad objednávky. Požadované dodávky zboží budou ze strany
prodávajícího respektovány, nebudou upravovány druhově, objemově ani finančně, nedojde-li
v tomto směru k výslovné dohodě mezi oběma smluvními stranami.
III.
MÍSTO A LHŮTY PLNĚNÍ
1. Tato rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou s délkou trvání 24 kalendářních měsíců od
účinnosti rámcové dohody.
2. Místem plnění veřejných zakázek realizovaných v rámci této smlouvy jsou jednotlivé součásti
kupujícího na území města Ostravy. Kupující vždy uvede v objednávce konkrétní místo plnění.
Výčet možných lokalit je dostupný na www stránkách kupujícího www.osu.cz v sekci O univerzitě
– Budovy.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat objednané zboží kupujícímu do 5 pracovních dnů ode dne
potvrzení objednávky dle čl. II. odst. 7 této smlouvy, není-li v samotné objednávce stanoven
termín pro dodání delší.
IV.
CENA, ZPŮSOB ODEVZDÁNÍ ZBOŽÍ, SPLATNOST, SANKČNÍ UJEDNÁNÍ
1. Smluvní strany sjednávají za plnění jednotlivých zakázek zadávaných na základě této rámcové
dohody formou objednávek smluvní cenu, která se vypočte ze skutečně realizovaného
plnění v rámci dané zakázky a jednotkových smluvních cen prodávajícího uvedených
v příloze č. 1 – Seznam a specifikace kancelářských potřeb, která je nedílnou součástí této
smlouvy. Dohodnutým způsobem vypočtená cena je konečná, zahrnuje veškeré související
náklady prodávajícího, včetně nákladů na třídění, balení, nakládání, dopravu, vykládání apod.
2. Sjednané jednotkové ceny je možné změnit pouze za níže uvedených podmínek:
§

pokud v průběhu platnosti rámcové dohody dojde ke změnám sazeb DPH podle
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty;

§

1 x ročně maximálně ve výši průměrné meziroční míry inflace zveřejňované Českým
statistickým úřadem.

3. Prodávající je povinen vyrozumět kontaktní osobu kupujícího uvedenou na objednávce o datu a
době odevzdání zboží (v pracovních dnech v čase 8:00 – 14:30 hod.). Odevzdání zboží potvrdí
kupující na protokolu o odevzdání zboží (dodacím listu). Protokol o odevzdání zboží (dodací list)
musí obsahovat označení účastníků smluvního vztahu, odkaz na konkrétní objednávku, název a
množství odevzdaného zboží, razítko prodávajícího, jméno a podpis příslušného pracovníka
prodávajícího a datum odevzdání zboží, zaměstnanec kupujícího uvede své jméno a podpis.
4. Kupující po odevzdání zboží provede kontrolu zjevných vad. Zjistí-li kupující, že zboží má vady,
oznámí to prodávajícímu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží. Má se za to,

že dnem následujícím po uplynutí 5 pracovních dnů ode dne odevzdání zboží, aniž by kupující
oznámil prodávajícímu existenci vad, kupující zboží převzal.
5. Kupující není povinen převzít zboží, které vykazuje vady, přestože by samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebránily řádnému užívání zboží nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly.
Nepřevezme-li kupující zboží z tohoto důvodu, hledí se na ně, jako by prodávajícím nebylo
odevzdáno a prodávající je v prodlení oproti lhůtě dle čl. III. odst. 3 této smlouvy se všemi
důsledky, které jsou s tím spojeny.
6. Pokud zboží vykazuje vady, popř. pokud prodávající neodevzdal kupujícímu některou z více kusů
jedné položky zboží ve stanovené lhůtě, přičemž mělo být na základě objednávky kupujícího
odevzdáno více kusů jedné položky zboží, a kupující se přesto rozhodne odevzdané zboží
od prodávajícího převzít, má se za to, že prodávající splnil závazek odevzdat zboží s vadami.
Prodávající v takovém případě není v prodlení s odevzdáním zboží. Při oznamování a
odstraňování vad zboží dle tohoto článku postupují smluvní strany přiměřeně v souladu
s ustanoveními o reklamaci vad zboží uvedenými v čl. V. této smlouvy a sankčním ujednáním dle
odst. 10 písm. c) tohoto článku. Takto oznámené vady se prodávající zavazuje odstranit
v souladu s uplatněným právem kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 5 pracovních dnů
ode dne jejich oznámení prodávajícímu.
7. Cena zakázky je splatná po řádném odevzdání a převzetí zboží na základě faktury vystavené
prodávajícím. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, její přílohou musí být stejnopis
protokolu o odevzdání zboží (dodací list). Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje
den odevzdání zboží uvedený na protokolu o odevzdání zboží (dodacím listu). Na faktuře je nutno
taktéž uvést číslo objednávky, případně údaj, že zboží bylo dodáno v rámci projektu hrazeného
z finančních prostředků operačních programů Evropských strukturálních a investičních fondů s
uvedením názvu a reg. čísla konkrétního projektu, požaduje-li tak kupující. Splatnost faktury se
sjednává na 30 kalendářních dnů od jejího doručení kupujícímu. V případě, že faktura nebude
mít odpovídající náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti vrátit prodávajícímu
s vytknutím nedostatků, aniž by se dostal do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet
znovu od okamžiku doručení opravené či doplněné faktury kupujícímu. Zálohy kupující
neposkytuje.
8. Prodávající je povinen zasílat faktury výhradně elektronickými prostředky na e-mailovou adresu
financni.uctarna@osu.cz.
9. Povinnost kupujícího uhradit fakturu je splněna dnem připsání příslušné částky na účet
prodávajícího.
10.
V případě využití poddodavatelů zajistí prodávající řádné a včasné plnění finančních závazků
svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem
vystavených faktur za plnění poskytnutá prodávajícím k provedení závazků vyplývajících ze
smlouvy, a to vždy nejpozději do 15 dnů od obdržení platby ze strany kupujícího za konkrétní
plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nenastala dříve).
Prodávající se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a
zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského
řetězce.
Kupující je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a
smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a poddodavateli. Nesplnění povinností prodávajícího dle
tohoto ujednání smlouvy se považuje za podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení

objednatele od této smlouvy. Odstoupení od této smlouvy je v takovém případě účinné doručením
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně.
11.

Sankční ujednání:

a) pro případ prodlení kupujícího se zaplacením řádně vypočtené a oprávněně účtované ceny
se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky vč. DPH za každý i započatý den
prodlení,
b) pro případ prodlení prodávajícího s uskutečněním zakázky (odevzdáním sjednaného zboží)
ve lhůtě stanovené v čl. III odst. 3 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 %
z ceny dané zakázky vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nejméně 500 Kč, nejvýše
však do výše ceny dané zakázky.
c) pro případ prodlení prodávajícího s odstraněním řádně reklamované vady zboží ve lhůtě
stanovené v čl. V. odst. 10 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny
zboží vč. DPH za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše ceny daného zboží.
d) v případě, že prodávající neposkytne součinnost dle čl. II odst. 5 této smlouvy, bude toto
považováno za podstatné porušení smlouvy s možností kupujícího od smlouvy odstoupit.
12.
Zaplacením úroku z prodlení či smluvní pokuty není dotčeno právo druhé strany na náhradu
škody, která není kryta těmito úroky z prodlení nebo smluvní pokutou.
V.
ZÁRUKA ZA JAKOST, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
1. Prodávající je povinen realizovat veškerá plnění zakázek sjednaných touto rámcovou dohodou a
v rámci ní uzavíraných smluv na jednotlivé veřejné zakázky na svůj náklad a na své nebezpečí.
2. Kupující nabývá vlastnické právo ke kupovaným věcem okamžikem jejich převzetí.
3. Prodávající se zavazuje dodávat kupujícímu zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém množství,
v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách. V případě vady zakázky nebo konkrétního druhu
zboží je kupující povinen postupovat dle následujících ustanovení.
4. Práva kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má zboží v době jeho odevzdání, v době
mezi odevzdáním zboží a počátkem běhu záruční doby nebo v záruční době. Smluvní strany
sjednávají, že zboží bude odpovídat této smlouvě a jednotlivým zakázkám uzavíraným na
základě této rámcové dohody i po smluvenou záruční dobu.
5. Prodávající se zavazuje poskytnout na zboží záruku za jakost, přičemž záruční doba činí 24
kalendářních měsíců ode dne převzetí zboží. Prodávající se zavazuje, že po tuto dobu bude
zboží použitelné k dohodnutému nebo obvyklému účelu. Záruka se nevztahuje na opotřebení
v rozsahu odpovídajícímu obvyklému způsobu užívání. Je-li na zboží vyznačena tzv. expirační
lhůta, platí záruční lhůta do této doby. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní
připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí
záruka uplynutím této lhůty. Žádná z těchto lhůt nemůže být při dodání zboží kratší 12 měsíců.
6. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím. Je-li zboží kupujícím převzato
s alespoň jednou vadou, počíná záruční doba běžet až dnem odstranění poslední vady. Podobně
bylo-li zboží kupujícím převzato i přes to, že prodávající neodevzdal některou z položek zboží
ve smluvené lhůtě, počíná záruční doba běžet až dnem odevzdání chybějící položky zboží.
7. Záruční doba dle předchozího odstavce neběží po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat
pro vady, za které odpovídá prodávající, tedy i z důvodu jejich řešení.

8. Má-li zboží vadu (vady) má kupující právo:
-

na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady,

-

na odstranění vady dodáním chybějícího zboží,

-

na odstranění vady opravou zboží (je-li vada opravou odstranitelná),

-

na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

-

odstoupit od smlouvy na jednotlivou zakázku uzavíranou na základě této rámcové smlouvy.

Kupující je oprávněn si zvolit a uplatnit kterékoli z výše uvedených práv dle svého uvážení a
s přihlédnutím k charakteru vady, příp. zvolit a uplatnit kombinaci těchto práv. Kupující sdělí
prodávajícímu, jaké právo si zvolil zároveň s oznámením vady nebo bez zbytečného odkladu
po oznámení vady.
9. Požadavek na odstranění vad kupující uplatní u prodávajícího nejpozději poslední den záruční
doby, a to oznámením na kontaktní e-mail prodávajícího ………………….., (pozn. doplní účastník)
(dále také jen „reklamace“). V reklamaci kupující uvede alespoň popis vady a/nebo informaci o
tom, jak se vada projevuje, a způsob, jakým požaduje vadu odstranit.
10.
Reklamované vady se prodávající zavazuje odstranit v souladu s uplatněným právem
kupujícího bezodkladně, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, a
to i v případě, že odstraňování vady provede prodávající třetí osobou.
11.
V případě, že prodávající neodstraní vadu ve lhůtě dle předchozího odstavce, nebo pokud
prodávající odmítne vadu odstranit, je kupující oprávněn vadu odstranit na své náklady a
prodávající je povinen kupujícímu uhradit náklady vynaložené na odstranění vady, a to do 10 dnů
ode dne jejich písemného uplatnění u prodávajícího. V případech, kdy ze záručních podmínek
vyplývá, že záruční opravy může provádět pouze autorizovaná osoba nebo kdy neautorizovaný
zásah je spojen se ztrátou práv ze záruky, smí kupující vadu odstranit pouze využitím služeb
autorizované osoby.
VI.
NÁHRADA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
1. Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy je zboží v příloze č. 1 této smlouvy prokazatelně
nedostupné, zejména z důvodu ukončení jeho výroby, je možné za souhlasu obou smluvních
stran nahradit jej zbožím jiným. Tato náhrada plnění musí splňovat veškeré parametry stanovené
touto smlouvou při zachování nabídkové (kupní) ceny nahrazovaného zboží. Náhradu plnění
předmětu smlouvy je nutné sjednat uzavřením dodatku k této rámcové dohodě.
2. V případě, že se smluvní strany na náhradě plnění předmětu smlouvy nedohodnou, nebo na trhu
dále neexistuje zboží, které by svými parametry splňovalo podmínky kupujícího uvedené v této
rámové dohodě, zaniká závazek prodávajícího toto jednotlivé zboží dodávat, což bude upraveno
sjednáním dodatku k této rámcové dohodě.
VII.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
1. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této rámcové dohody bude mít sjednáno a platně
uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské
činnosti s limitem pojistného plnění ve výši nejméně 1 mil. Kč. Splnění tohoto ujednání se
zavazuje prokázat kupujícímu při uzavření rámcové dohody a na jeho žádost vždy nejpozději do
15 dnů od uplynutí každého pojistného období, je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou

nebo jedná-li se o smlouvu s automatickou prolongací. Porušení tohoto závazku bude
považováno za podstatné porušení smluvní povinnosti s právem kupujícího odstoupit od
smlouvy.
2. Prodávající se zavazuje, že po dobu trvání této rámcové dohody bude zaměstnavatelem, který
na chráněných pracovních místech zaměstnává alespoň 50 % osob se zdravotním postižením.
3. Prodávající se zavazuje, že kupujícím odebrané výrobky/zboží budou poskytnuty v režimu
náhradního plnění dle ustanovení § 81 odst. 2 písm. b) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
(dále jen „náhradní plnění“), a to následujícím způsobem:
-

s účinností od data účinnosti této rámcové dohody pro odběr výrobků/zboží v rámci
náhradního plnění v objemu minimálně 200 000 Kč bez DPH pro dodávky uskutečněné v roce
2021,

-

s účinností od 1. 1. 2022 pro odběr výrobků/zboží v rámci náhradního plnění v objemu
minimálně 500 000 Kč bez DPH pro dodávky uskutečněné v roce 2022

-

s účinností od 1. 1. 2023 pro odběr výrobků/zboží v rámci náhradního plnění v objemu
minimálně 300 000 Kč bez DPH pro dodávky uskutečněné v roce 2023.

Prodávající je povinen při evidenci náhradního plnění postupovat v souladu se zákonem č.
435/2004 Sb.
Prodávající je povinen kupujícímu poskytovat náhradní plnění vždy od počátku plnění v daném
kalendářním roce do výše limitu uvedeného v tomto bodě.
Porušení výše uvedených povinností bude považováno za podstatné porušení smluvní
povinnosti s právem kupujícího odstoupit od smlouvy.
4. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu lze ukončit písemnou výpovědí z níže uvedených
důvodů tak, aby bylo dokončeno plnění konkrétní objednávky.
5. Důvodem k výpovědi ze strany kupujícího může být jeden z následujících důvodů: (1) nejméně
trojí nepotvrzení objednávky vůbec nebo nejméně trojí její nepotvrzení příp. odmítnutí ve
sjednané lhůtě, (2) nejméně trojí opakované neprovedení sjednané dodávky vůbec nebo ve
sjednané době a (3) nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamace dodaného zboží, vše
posuzováno v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
6. Důvodem k výpovědi smlouvy ze strany prodávajícího bude opakovaná (nejméně dvojí) pozdní
úhrada (tj. překročení splatnosti faktury o více jak 30 kalendářních dní) oprávněně účtované ceny
poskytnutých dodávek v rámci 6 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
7. Výpovědní lhůta je tříměsíční a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího
po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
8. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení povinností prodávajícím dle čl. VII
odst. 2.
9. V případě zániku smluvního vztahu se smluvní strany zavazují uhradit si navzájem veškeré
závazky, které si k datu zániku smluvního vztahu prokazatelně dluží.
10.
K uzavírání jednotlivých veřejných zakázek specifikovaných v čl. I odst. 1 a 2 jsou za
kupujícího oprávněny osoby uvedené na objednávce kupujícího v části „Finanční kontrola“.
11.
V případě jednotlivých veřejných zakázek hrazených z finančních prostředků operačních
programů Evropských strukturálních a investičních fondů (viz. čl. II. odst. 3) platí následující:

§

Prodávající je povinen umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly
projektu, z jehož prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty). Tyto doklady budou uchovávány způsobem stanoveným platnými
právními předpisy. Subjekty oprávněné k výkonu kontroly mají právo přístupu i k těm
částem nabídek, smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle
zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní tajemství, utajované skutečnosti)
za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např.
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění). Oprávnění
kontroly dle předchozí věty se vztahuje i na případné subdodavatele prodávajícího.

§

Prodávající je dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
VII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále jen “zákon o
registru smluv“). Prodávající bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva podléhá
uveřejnění v Registru smluv (informační systém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo
vnitra). Kupující se zavazuje, že provede uveřejnění této smlouvy dle příslušného zákona o
registru smluv.
2. V souladu s ustanovením § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek kupující
uveřejní na svém profilu zadavatele smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků a výši skutečně
uhrazené ceny za plnění této smlouvy.
3. Kupující zveřejní smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků dle odstavce 1. a 2. tohoto článku
v plném znění. V případě, že smlouva obsahuje utajované informace, obchodní tajemství dle §
504 obč. zákoníku, osobní/citlivé údaje, práva duševního vlastnictví či jiné informace, které nelze
poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (dále jen
„chráněné informace“), je prodávající povinen nejpozději v den uzavření smlouvy tuto skutečnost
sdělit kupujícímu, tyto informace přesně identifikovat a kvalifikovat právní důvod jejich ochrany.
Tyto části smlouvy (chráněné informace) pak kupujícím nebudou uveřejněny. V opačném případě
je prodávající seznámen se skutečností, že zveřejnění smlouvy v plném znění dle citovaných
zákonů se nepovažuje za porušení obchodního tajemství a že smlouva neobsahuje ani jiné
chráněné informace a prodávající s jejím zveřejněním výslovně souhlasí. Totéž se týká
objednávek z jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě této rámcové dohody
uzavíraných
dle
čl.
II.
odst.
1,
pokud
jejich
hodnota
překročí
50 000 Kč bez DPH.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění
smlouvy v Registru smluv. O této skutečnosti kupující prodávajícího uvědomí. Totéž platí pro
objednávky z jednotlivých veřejných zakázek, jejichž hodnota překročí 50 000 Kč bez DPH.
5. Vztahy účastníků z této rámcové dohody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek a občanského zákoníku, vztahy ze smluv na jednotlivé
zakázky pak touto rámcovou dohodou a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

6. Prodávající se zavazuje zajistit v rámci plnění této rámcové dohody legální zaměstnávání osob
a zajistí pracovníkům podílejícím se na plnění smlouvy férové a důstojné pracovní podmínky.
Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které
splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy.
Prodávající je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých
poddodavatelů. Nesplnění povinností prodávajícího dle tohoto ujednání smlouvy se považuje za
podstatné porušení smlouvy s možností odstoupení objednatele od této smlouvy. Odstoupení od
této smlouvy je v takovém případě účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně.
7. Tato rámcová dohoda může být měněna nebo doplňována pouze dohodou smluvních stran ve
formě písemných číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. Takto nelze sjednat podstatné změny podmínek stanovených touto rámcovou dohodou.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každý z účastníků obdrží
jedno vyhotovení, pokud je uzavírána v listinné podobě.
9. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva
vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji podepisují.
Přílohy:
Příloha č. 1 – Seznam a specifikace kancelářských potřeb
Příloha č. 2 – Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog zadavatele
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Příloha č. 1 - Seznam a specifikace kancelářských potřeb

Specifikace zboží uvedená v příloze č. 1 (Seznam a specifikace kancelářských potřeb) ve sloupci 3 Druh (popis) pro jednotlivé
položky je zadavatelem požadována jako minimální. Dodavatel může v rámci předložené nabídky s ohledem na minimalizaci
nabídkové ceny u jednotlivých položek nabídnout i zboží s kvalitativně či technicky lepšími parametry. V případě takovéto
položky se dodavatel zavazuje pro její dodávky po celou dobu platnosti rámcové dohody.
Poř. č.

Název

Druh (popis)

(2)

(3)
Aktovka na spisy, formát A4, minimálně 13 přihrádek s
vyměnitelnými štíty na popis, z pevného polypropylenu,
uzaviratelná na gumu, mix barev
Aktovka na spisy, formát A4, minimálně 6 přihrádek s
vyměnitelnými štítky na popis, úchyt na psací potřeby,
blok A4 30 listů, z pevného polypropylenu, uzaviratelná
na gumu, mix barev
Kontejner pro ukládání 5 ks pořadačů o formátu A4 se
hřbetem 75 mm. 100 % recykl. lepenka
Kontejner pro ukládání 6 ks pořadačů o formátu A4 se
hřbetem 75 mm. 100 % recykl. lepenka
Kontejner s víkem pro ukládání 5 ks pořadačů o formátu
A4 se hřbetem 75 mm.

(1)
1

Aktovka na spisy A4, 13 přihrádek

2

Aktovka na spisy A4, 6 přihrádek, s blokem

3

Archivační kontejner na pořadače, 5ks A4, 75mm

4

Archivační kontejner na pořadače, 6ks A4, 75mm

5

Archivační kontejner na pořadače s víkem, 5ks A4, 75mm

6

Barva razítková, mix barev

7

Barvy temperové/12 barev/16ml

8

Barvy vodové/12 barev/30mm

9

Bloček samolepící, 20x50 mm, 4 barvy, 200 listů

10

Bloček samolepící, 38x51 mm, 4 barvy, 200 listů

11

Bloček samolepící, 40x50 mm, 3 barvy, 300 listů

12

Bloček samolepící, 50x50 mm, 5 barev, 250 listů

13

Bloček samolepící, 50x75 mm, žlutý, 100 listů

14

Bloček samolepící, 76x76 mm, 5 barev, 200 listů

15

Blok pro FLIPCHART, 25 listů, 70g

16

Blok pro FLIPCHART, 40 listů, 70g

17

Box na spisy, mix barev

18

Čistící sprej na monitor/250ml

19

Čistič na bílé tabule/250ml

20

Čistič se stlačeným vzduchem/400 ml

21

Datumovka 3,8 mm

22

Děrovač 30 listů, kov

23

Děrovač 60 listů, kov

Jednotka balení
/ počet ks v balení
(4)
1ks

1 ks

Samolepící papírový bloček, rozměr 50 x 50 mm (+/2mm), 5x50 listů, neonový mix barev
Samolepící papírový bloček, 50 x 75 mm (+/-2mm), 100
ks listů, žlutý
Samolepící papírový bloček, 76 x 76 mm (+/-2mm),
5x40 listů, neonový mix barev
Blok pro flipchart, rozměr 95 x 68 cm, 25 listů, 70g,
čistý
Blok pro flipchart, rozměr 95 x 68 cm, 40 listů, 70g,
čistý

vyplní účastník

vyplní účastník

OBJ číslo dle
katalogu
účastníka

Název + typ výrobku
dle katalogu účastníka

(5)
50

(6)
2-376
2-377
2-489

50

002007500

1 ks

70

037321000

1 ks

300

037321100

1 ks

550

037321000

100

003005000
003005010
003005020
003005030

Razítková barva pro všechny druhy razítkových podušek,
vhodná do samonamáčecích razítek, mix barev (černá, 1 ks
červená, modrá, zelená), obsah 25 až 30 ml
Temperové barvy 12 barev v jednotlivých tubách po
min. 16 ml., vodou ředitelné
Souprava vodových barev v plastovém pouzdře. 12
barev o průměru min. 30 mm
Samolepící papírový bloček, rozměr 20 x 50 mm (+/2mm), 4x50 listů, neonový mix barev
Samolepící papírový bloček, rozměr 38 x 51 mm (+/2mm), 4x50 listů, neonový mix barev
Samolepící papírový bloček, rozměr 40 x 50 mm (+/2mm), 3x100 listů, pastelové barvy mix

Množství
(počet balení)

(7)
Aktovka na spisy A4, 13 přihrádek
Aktovka na spisy, formát A4, minimálně 13 přihrádek s vyměnitelnými štíty na popis, z pevného
polypropylenu, uzaviratelná na gumu, mix barev
Aktovka na spisy A4, 6 přihrádek, s blokem
Aktovka na spisy, formát A4, minimálně 6 přihrádek s vyměnitelnými štítky na popis, úchyt na psací potřeby,
blok A4 30 listů, z pevného polypropylenu, uzaviratelná na gumu, mix barev
Archivační kontejner na pořadače, 5ks A4, 75mm
Kontejner pro ukládání 5 ks pořadačů o formátu A4 se hřbetem 75 mm. 100 % recykl. lepenka
Archivační kontejner na pořadače, 6ks A4, 75mm
Kontejner pro ukládání 6 ks pořadačů o formátu A4 se hřbetem 75 mm. 100 % recykl. lepenka
Archivační kontejner na pořadače s víkem, 5ks A4, 75mm
Kontejner s víkem pro ukládání 5 ks pořadačů o formátu A4 se hřbetem 75 mm.
Razítková barva pro všechny druhy razítkových podušek, vhodná do samonamáčecích razítek, mix barev
(černá, červená, modrá, zelená), obsah 25 až 30 ml
Barvy temperové/12 barev/16ml
Temperové barvy 12 barev v jednotlivých tubách po min. 16 ml., vodou ředitelné
Barvy vodové/12 barev/30mm
Souprava vodových barev v plastovém pouzdře. 12 barev o průměru min. 30 mm
Bloček samolepící, 20x50 mm, 4 barvy, 200 listů
Samolepící papírový bloček, rozměr 20 x 50 mm (+/-2mm), 4x50 listů, neonový mix barev
Bloček samolepící, 38x51 mm, 4 barvy, 200 listů
Samolepící papírový bloček, rozměr 38 x 51 mm (+/-2mm), 4x50 listů, neonový mix barev
Bloček samolepící, 40x50 mm, 3 barvy, 300 listů
Samolepící papírový bloček, rozměr 40 x 50 mm (+/-2mm), 3x100 listů, pastelové barvy mix

balení/12 barev

140

003040300

balení/12 barev

10

003010400

balení/4x50 listů

80

005227400

balení/4x50 listů

100

005223000

balení/3x100 listů

700

005191400

200

005200200
005200201
005200202
005200203

Bloček samolepící, 50x50 mm, 5 barev, 250 listů
Samolepící papírový bloček, rozměr 50 x 50 mm (+/-2mm), 5x50 listů, neonový mix barev

balení/5x50 listů

balení/100 listů

80

005190201

Bloček samolepící, 50x75 mm, žlutý, 100 listů
Samolepící papírový bloček, 50 x 75 mm (+/-2mm), 100 ks listů, žlutý

balení/5x40 listů

600

005191810

Samolepící papírový bloček, 76 x 76 mm (+/-2mm), 5x40 listů, neonový mix barev

balení/25 listů

140

005300000

balení/40 listů

65

005300200

Box na spisy, uzavírání na gumičku, kapacita 380 listů,
formát A4, polypropylen 0,7 mm

1 ks

90

025700151

Sprej s pumpičkou, antistatický účinek, 250 ml

1 ks

50

085003601

1 ks

40

085010800

1 ks

40

085002401

1 ks

60

067000900

1 ks

60

006005300

1 ks

10

006004500

Deska odkládací, A4, 3 klopy, mix barev
Deska odkládací, 3 klopy A4, kartonová, mix barev, elastická gumička pro pevné zavírání desek, kapacita 250
listů, karton min. 300g

Čistící roztok na bílé tabule s rozprašovačem, obsah 250
ml
Stlačený vzduch na vyčištění prachu a drobných nečistot
z elektroniky, 400ml
Plastové datumové samobarvící razítko, výška číslic 3,8
mm
Kovová odolná děrovačka, posuvné pravítko pro
děrování formátu DIN, ukazatel středu děrování,
kapacita děrování minimálně 30 listů, mix barev
Celokovový odolný děrovač, posuvné pravítko pro
děrování formátu DIN, ukazatel středu děrování,
kapacita děrování minimálně 60 listů

Blok pro FLIPCHART
Blok pro flipchart, rozměr 95 x 68 cm, 25 listů, 70g, čistý
Blok pro FLIPCHART
Blok pro flipchart, rozměr 95 x 68 cm, 40 listů, 70g, čistý
Box na spisy, mix barev
Box na spisy, uzavírání na gumičku, kapacita 380 listů, formát A4, polypropylen 0,7 mm
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen
Čistící sprej na monitor/250ml
Sprej s pumpičkou, antistatický účinek, 250 ml
Čistič na bílé tabule/250ml
Čistící roztok na bílé tabule s rozprašovačem, obsah 250 ml
Čistič se stlačeným vzduchem/400 ml
Stlačený vzduch na vyčištění prachu a drobných nečistot z elektroniky, 400ml
Datumovka 3,8 mm
Plastové datumové samobarvící razítko, výška číslic 3,8 mm
Děrovač 30 listů, kov
Kovová odolná děrovačka, posuvné pravítko pro děrování formátu DIN, ukazatel středu děrování, kapacita
děrování minimálně 30 listů, mix barev
Děrovač 60 listů, kov
Celokovový odolný děrovač, posuvné pravítko pro děrování formátu DIN, ukazatel středu děrování, kapacita
děrování minimálně 60 listů

vyplní účastník
Cena za jednotku
Počet balení x cena
balení
za jednotku
bez DPH
bez DPH
pro objednatele
(8)
(9)=(5)*(8)
66,50 Kč

3 325,00 Kč

112,20 Kč

5 610,00 Kč

25,50 Kč

1 785,00 Kč

34,80 Kč

10 440,00 Kč

25,50 Kč

14 025,00 Kč

4,50 Kč

450,00 Kč

43,20 Kč

6 048,00 Kč

27,30 Kč

273,00 Kč

6,10 Kč

488,00 Kč

14,10 Kč

1 410,00 Kč

7,50 Kč

5 250,00 Kč

19,50 Kč

3 900,00 Kč

3,90 Kč

312,00 Kč

22,10 Kč

13 260,00 Kč

36,30 Kč

5 082,00 Kč

58,00 Kč

3 770,00 Kč

24,10 Kč

2 169,00 Kč

26,00 Kč

1 300,00 Kč

38,60 Kč

1 544,00 Kč

44,80 Kč

1 792,00 Kč

32,30 Kč

1 938,00 Kč

43,50 Kč

2 610,00 Kč

195,50 Kč

1 955,00 Kč

6,10 Kč

1 220,00 Kč

24

Deska odkládací, A4, 3 klopy, mix barev

Deska odkládací, 3 klopy A4, kartonová, mix barev,
elastická gumička pro pevné zavírání desek, kapacita
250 listů, karton min. 300g

1 ks

200

024011900
024011910
024011920
024011930
024011940

25

Deska s klipem, A4

Pevná podložka A4 s klipem nahoře, kartonová pevná
polaminovaná jednodeska

1 ks

50

023004100

Deska s klipem, A4
Pevná podložka A4 s klipem nahoře, kartonová pevná polaminovaná jednodeska
Doplňující informace: mix barev

15,00 Kč

750,00 Kč

350

028050803
028050800
028050804
028050805

Desky spisové, A4, prešpán, vnitřní výlep, tkanice pro svázání dokumentů, mix barev
Doplńující informace: bez hřbetu

17,30 Kč

6 055,00 Kč

024050800
024050801
024050802
024050803
024050804

Deska spisová, A4, s rohovou kapsou, karton.
Kartonová mapa pro dokumenty, přední strana seříznutá, mix barev

4,70 Kč

1 410,00 Kč

28,40 Kč

5 680,00 Kč

Samolepící bílé etikety 19x40 mm/60 etiket
Samolepící bílé etikety 38x102 mm/12 etiket
Etikety print, 105x148,5 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní
lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 105x37 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 105x42,4 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 105x48 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 210x148 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 210x297 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2100ks= 100listů
Etikety print, 210x74,2 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 25,4x10 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 38x21,2 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů
Etikety print, 70x36 mm/100, Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír, permanentní lepidlo,
celková gramáž 140 gr./m2, 100ks= 100listů

11,40 Kč
11,40 Kč

684,00 Kč
1 368,00 Kč

88,20 Kč

4 410,00 Kč

88,20 Kč

1 764,00 Kč

26

Deska spisová, A4, prešpán, vnitřní výlep, tkanice, mix barev

Desky spisové, A4, prešpán, vnitřní výlep, tkanice pro
svázání dokumentů, mix barev

1 ks

27

Deska spisová, A4, s rohovou kapsou, karton, mix barev

Kartonová mapa pro dokumenty, přední strana
seříznutá, mix barev

1 ks

300

28

Desky s rychlosvorkou u hřbetu prešpán, A4, mix barev

Formát A4, hřbet min. 2 cm

1 ks

200

29
30

Etikety 19x40 mm/60 etiket, bílé
Etikety 38x102 mm/12 etiket, bílé
Etikety print, 105x148,5 mm/100

50

010050300

32

Etikety print, 105x37 mm/100

20

010050400

33

Etikety print, 105x42,4 mm/100

60

010051300

34

Etikety print, 105x48 mm/100

150

010052100

35

Etikety print, 210x148 mm/100

20

010051100

36

Etikety print, 210x297 mm/100

40

010050200

37

Etikety print, 210x74,2 mm/100

20

010051500

38

Etikety print, 25,4x10 mm/100

25

010028100

39

Etikety print, 38x21,2 mm/100

5

010051000

40

Etikety print, 70x36 mm/100

balení/60 ks
balení/12 ks
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami
balení/100 ks archů
A4 s etiketami

60
120

31

30

010050100

41

Etikety kolečko, průměr 19 mm/100 etiket, mix barev

balení/100 ks

20

010071100

42

Etikety kolečko, průměr 8 mm/288 etiket, mix barev

Samolepící bílé etikety 19x40 mm/60 etiket
Samolepící bílé etikety 38x102 mm/12 etiket
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepicí bílé etikety, bílý samolepící matný papír,
permanentní lepidlo, celková gramáž 140 gr./m2
Samolepící etikety kolečko průměr 19 mm/100 etiket,
mix barev
Samolepící etikety kolečko průměr 8 mm/288 etiket,
mix barev

026030106
026030107
026030108
026030109
026030110
010078000
010078100

balení/288 ks

20

010071201

Flipchart

Flipchart tabule s třínohým stativem, výškově stavitelný
min. do 190 cm, tabule bíle lakovaná, popisovatelná,
1 ks
blok připevněný čepy a svěrkou, odkládací přihrádka,
rozměr tabule 70x100 cm (+/-2cm)

20

110035000

Flipchart tabule s třínohým stativem, výškově stavitelný min. do 190 cm, tabule bíle lakovaná,
popisovatelná, blok připevněný čepy a svěrkou, odkládací přihrádka, rozměr tabule 70x100 cm (+/-2cm)

Flipchart

S magnetickou tabulí, pojezdová kolečka s brzdou, s 2
výklopnými magnetickými rameny, nastavitelný sklon,
ve spodní části polička na popisovače, výškově
nastavitelný min. do 220 cm

10

110037100

Flipchart
S magnetickou tabulí, pojezdová kolečka s brzdou, s 2 výklopnými magnetickými rameny, nastavitelný sklon,
ve spodní části polička na popisovače, výškově nastavitelný min. do 220 cm

45

Flipchart

S magnetickou tabulí, pojezdová kolečka s brzdou,
posuvné háčky, ve spodní části polička na popisovače,
výškově nastavitelný min. do 180 cm

1 ks

10

110037101

46

Folie 60 cm x 20 m, bílá

Folie 60 cm x 20 m, bílá Easy Flip popisovatelná

1 ks

15

013029900

47

Folie bublinková 0,5 m/100 m

Folie bublinková 0,5 m/100 m

1 ks

60

013400300

48

Folie bublinková 1 m/100 m

Folie bublinková 1 m/100 m

1 ks

10

013400200

49

Folie fixační, 50 cm, 23 mic, role 1,9 kg

Folie fixační, 50 cm, min. 23 mic, role min. 1,9 kg

1 ks

20

504552

50

Folie laminovací, 80x110 mm, 80 mic./100 ks

balení/100 ks

20

013031400

51

Folie laminovací, A3 100 mic./100 ks

Folie laminovací, čirá, 80x110 mm (+/-1mm), 80
mic./100 ks
Folie laminovací, čirá, A3 100 mic./100 ks

balení/100 ks

20

013030203

52

Folie laminovací, A4 100 mic./100 ks

Folie laminovací, čirá, A4 100 mic./100 ks

balení/100 ks

20

013030001

53

Folie laminovací, A4 125 mic./100 ks

Folie laminovací, čirá, A4 125 mic./100 ks

balení/100 ks

20

013030103

54
55
56
57

Fotografický papír A4, 150 g/100L
Fotografický papír A4, 180 g/20L
Fotografický papír A4, 180 g/100L
Fotografický papír A4, 200 g/100L

Fotografický papír lesk A4, 150 g/100L
Fotografický papír lesk A4, 180 g/20L
Fotografický papír lesk A4, 180 g/100L
Fotografický papír lesk A4, 200 g/100L

balení/100 ks
balení/20 ks
balení/100 ks
balení/100 ks

10
10
10
60

R0999
R0216
R0275
Q2510A

43

44

1 ks
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Desky s rychlosvorkou u hřbetu prešpán, A4, mix barev
Formát A4, hřbet min. 2 cm

88,20 Kč

5 292,00 Kč

88,20 Kč

13 230,00 Kč

88,20 Kč

1 764,00 Kč

88,20 Kč

3 528,00 Kč

88,20 Kč

1 764,00 Kč

88,20 Kč

2 205,00 Kč

88,20 Kč

441,00 Kč

88,20 Kč

2 646,00 Kč

Samolepící etikety kolečko průměr 19 mm/100 etiket, mix barev

12,00 Kč

240,00 Kč

Samolepící etikety kolečko průměr 8 mm/288 etiket, mix barev

12,00 Kč

240,00 Kč

874,00 Kč

17 480,00 Kč

2 035,00 Kč

20 350,00 Kč

2 111,40 Kč

21 114,00 Kč

Flipchart s magnetickou tabulí, pojezdová kolečka s brzdou, posuvné háčky, ve spodní části polička na
popisovače, výškově nastavitelný min. do 180 cm
Doplňující informace: rozměr 70x100cm, 5 koleček
Folie 60 cm x 20 m, bílá
Folie 60 cm x 20 m, bílá Easy Flip popisovatelná
Esselte
Folie bublinková 0,5 m/100 m
Doplňující popis: čirá mléčná
Folie bublinková 1 m/100 m
Doplňující informace: čirá mléčná
Folie fixační, 50 cm, min. 23 mic, role min. 1,9 kg
Doplňující popis: čirá
Folie laminovací, čirá, 80x110 mm (+/-1mm), 80 mic./100 ks
Doplňující informace: 100ks v balení
Folie laminovací, čirá, A3 100 mic./100 ks
Folie laminovací, čirá, A4 100 mic./100 ks
Doplňující informace: 100ks v balení
Folie laminovací, čirá, A4 125 mic./100 ks
Doplňující informace: 100ks v balení
Fotografický papír lesk A4, 150 g/100L
Fotografický papír lesk A4, 180 g/20L
Fotografický papír lesk A4, 180 g/100L
Fotografický papír lesk A4, 200 g/100L

318,80 Kč

4 782,00 Kč

236,90 Kč

14 214,00 Kč

332,40 Kč

3 324,00 Kč

110,40 Kč

2 208,00 Kč

24,20 Kč

484,00 Kč

224,30 Kč

4 486,00 Kč

124,40 Kč

2 488,00 Kč

154,10 Kč

3 082,00 Kč

230,00 Kč
58,70 Kč
327,80 Kč
341,60 Kč

2 300,00 Kč
587,00 Kč
3 278,00 Kč
20 496,00 Kč

58

Guma lepící, 50 g

Opakovatelně použitelná lepící guma, polštářky, celková
1 ks
hmotnost 50 g

100

056099500

59

Houba stírací na bílé tabule

Mazací houba na bílé magnetické tabule

1 ks

100

124010102

60

Jmenovka s klipem

1 ks

1 000

060030302

61

Kalíšek drátěný nízký

1 ks

50

62

Kalíšek drátěný střední

1 ks

50

63

Kalíšek drátěný velký

1 ks

70

64

Kalkulačka

65
66
67
68

Karton kreslící A1, 220 g/100 L
Karton kreslící A2, 220 g/100 L
Karton kreslící A3, 220 g/200 L
Karton kreslící A4, 220 g/200 L

69

Klip pružinový, 105 mm

70

Kniha podpisová PVC

71

Kniha pošty A4, 100 listů

72

Kniha záznamní, A4, 100L, čistá

73

Kniha záznamní, A4, 100L, linka

74

Kniha záznamní, A5, 100L, čistá

75

Kniha záznamní, A5, 100L, linka

76

Korektura, 4,2 mm/15 m

77

Korektura, 5 mm/8 m

78
79
80
81

Kostka lepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka lepená, 90x90x45 mm, mix barev
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, mix barev

82

Koš odpadkový děrovaný, 13 litrů

Visačka o rozměrech cca 57 x 90 mm, na šířku, z čirého
PVC, kovový klip, se sponkou
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 30
mm, černý, stříbrný
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 64
mm, černý, stříbrný
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 100
mm, černý, stříbrný
Kalkulačka stolní s 12-ti místným LCD displejem,
opravné tlačítko, výpočet marže,
výpočet odmocniny, výpočet procent, třítlačítková
nezávislá paměť, tlačítko dvojité nuly, tlačítko změny
znaménka, označení řádu-tříčislicové čárky
automatické vypnutí, duální napájení, rozměry: min
140x100x20 mm.

081006801
081007105
081004800
081004810
081006602
081007600

1 ks

70

016201200

balení/100 listů
balení/100 listů
balení/200 listů
balení/200 listů

10
20
25
40

020012200
020022201
020032200
020042200

1 ks

10

HGA1143

Podpisová kniha A4 v pevných deskách s roztažitelným
hřbetem, min. 16 dělících lístů s děrováním, s okénkem 1 ks
pro výměnu štítků, mix barev

70

100001700
100001710
100001720

1 ks

40

100011400

1 ks

40

100010100

1 ks

80

100010200

1 ks

100

100011601

1 ks

300

100011700

1 ks

350

034008500

1 ks

230

034008000

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

450
300
410
230

Kancelářský odpadkový koš, PVC, 13 litrů, děrovaný, mix
1 ks
barev

25

076000800
076000400
076000900
076000901
035000500
035000501
035000502

Karton kreslící A1, 220 g/100 L, bílý
Karton kreslící A2, 220 g/100 L, bílý
Karton kreslící A3, 220 g/200 L, bílý
Karton kreslící A4, 220 g/200 L, bílý
Kancelářské klip chromovaný, 105 mm, velmi silná
pružina, otvor pro zavěšení

Nepropisovací, nečíslovaná, na výšku, formát A4, 100
listů, s tvrdými deskami
Záznamní kniha s pevnými deskami A4, čistá, bezdřevý
papír, 100 listů
Záznamní kniha s pevnými deskami A4, linka, bezdřevý
papír, 100 listů
Záznamní kniha s pevnými deskami A5, čistá, bezdřevý
papír, 100 listů
Záznamní kniha s pevnými deskami A5, linka, bezdřevý
papír, 100 listů
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 4,2
mm x 15 m
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 5
mm x 8 m
Kostka lepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka lepená, 90x90x45 mm, mix barev
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, mix barev

Guma lepící, 50 g
Opakovatelně použitelná lepící guma, polštářky, celková hmotnost 50 g
Houba stírací na bílé tabule
Mazací houba na bílé magnetické tabule
Jmenovka s klipem
Visačka o rozměrech cca 57 x 90 mm, na šířku, z čirého PVC, kovový klip, se sponkou
Kalíšek drátěný nízký
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 30 mm, černý, stříbrný
Kalíšek drátěný střední
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 64 mm, černý, stříbrný
Kalíšek drátěný velký
Kalíšek drátěný, rozměr cca průměr 90 mm x výška 100 mm, černý, stříbrný
Kalkulačka
Kalkulačka stolní s 12-ti místným LCD displejem, opravné tlačítko, výpočet marže,
výpočet odmocniny, výpočet procent, třítlačítková nezávislá paměť, tlačítko dvojité nuly, tlačítko změny
znaménka, označení řádu-tříčislicové čárky
automatické vypnutí, duální napájení, rozměry: min 140x100x20 mm.
SENCOR SEC340/12
Karton kreslící A1, 220 g/100 L, bílý
Karton kreslící A2, 220 g/100 L, bílý
Karton kreslící A3, 220 g/200 L, bílý
Karton kreslící A4, 220 g/200 L, bílý
Klip pružinový, 105 mm
Kancelářský klip chromovaný, 105 mm, velmi silná pružina, otvor pro zavěšení
Kniha podpisová PVC
Podpisová kniha A4 v pevných deskách s roztažitelným hřbetem, min. 16 dělících lístů s děrováním, s
okénkem pro výměnu štítků, mix barev
Doplňující informace: NeoColori
Kniha pošty A4, 100 listů, nepropisovací, nečíslovaná, na výšku, formát A4, 100 listů, s tvrdými deskami
Doplňující informace: Brněnské papírny
Kniha záznamní, A4, 100L, čistá
Záznamní kniha s pevnými deskami A4, čistá, bezdřevý papír, 100 listů
Kniha záznamní, A4, 100L, linka
Záznamní kniha s pevnými deskami A4, linka, bezdřevý papír, 100 listů
Kniha záznamní, A5, 100L, čistá
Záznamní kniha s pevnými deskami A5, čistá, bezdřevý papír, 100 listů
Kniha záznamní, A5, 100L, linka
Záznamní kniha s pevnými deskami A5, linka, bezdřevý papír, 100 listů
Korektura, 4,2 mm/15 m
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 4,2 mm x 15 m
Korektura, 5 mm/8 m
Opravná páska - jednorázový korekční strojek, páska 5 mm x 8 m
Kostka lepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka lepená, 90x90x45 mm, mix barev
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, bílá
Kostka nelepená, 90x90x45 mm, mix barev

14,30 Kč

1 430,00 Kč

8,00 Kč

800,00 Kč

1,40 Kč

1 400,00 Kč

16,10 Kč

805,00 Kč

20,60 Kč

1 030,00 Kč

18,40 Kč

1 288,00 Kč

71,70 Kč

5 019,00 Kč

423,20 Kč
211,60 Kč
188,60 Kč
94,30 Kč

4 232,00 Kč
4 232,00 Kč
4 715,00 Kč
3 772,00 Kč

15,60 Kč

156,00 Kč

137,30 Kč

9 611,00 Kč

57,30 Kč

2 292,00 Kč

22,30 Kč

892,00 Kč

22,30 Kč

1 784,00 Kč

13,80 Kč

1 380,00 Kč

12,90 Kč

3 870,00 Kč

12,10 Kč

4 235,00 Kč

7,60 Kč

1 748,00 Kč

7,70 Kč
14,20 Kč
7,70 Kč
13,60 Kč

3 465,00 Kč
4 260,00 Kč
3 157,00 Kč
3 128,00 Kč

Kancelářský odpadkový koš, PVC, 13 litrů, děrovaný, mix barev

43,70 Kč

1 092,50 Kč

Kancelářský odpadkový koš, PVC,13 litrů, plný, mix barev

53,00 Kč

1 325,00 Kč

3,90 Kč
4,10 Kč
5,30 Kč
9,90 Kč

390,00 Kč
205,00 Kč
106,00 Kč
2 673,00 Kč

83

Koš odpadkový plný, 13 litrů

Kancelářský odpadkový koš, PVC,13 litrů, plný, mix
barev

1 ks

25

84
85
86
87

Kotouček papírový 57x35x12 mm, termo
Kotouček papírový 57x60x12 mm
Kotouček papírový 76x60x17 mm
Kotouček papírový 80x60x12 mm, termo

Kotouček papírový 57x35x12 mm, termo
Kotouček papírový 57x60x12 mm
Kotouček papírový 76x60x17 mm
Kotouček papírový 80x60x12 mm, termo

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

100
50
20
270

035000600
035000601
035000602
035000603
035000604
036042000
036000401
036000800
036041002

88

Krabice archivační, 150x350x250 mm

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i
dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4,
kartonové, zdvojené uzavírání u archivačních boxů
zamezuje nechtěnému otevření krabice, snadné
sestavení

1 ks

450

037400710

Krabice archivační, 150x350x250 mm
Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4,
kartonové, zdvojené uzavírání u archivačních boxů zamezuje nechtěnému otevření krabice, snadné sestavení
Esselte

27,60 Kč

12 420,00 Kč

89

Krabice archivační, 350x260x110 mm

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i
dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4,
kartonové, zdvojené uzavírání u archivačních boxů
zamezuje nechtěnému otevření krabice, snadné
sestavení

1 ks

500

110698

Krabice archivační, 350x260x110 mm
Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4,
kartonové, zdvojené uzavírání u archivačních boxů zamezuje nechtěnému otevření krabice, snadné sestavení

7,40 Kč

3 700,00 Kč

90

Krabice archivační, 350x260x110 mm, pro střednědobou archivaci

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i
dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4, pro
náročné archivování, konstrukce krabic zabraňuje
1 ks
vnikání prachu, bez potisku, z válcované lepenky,
objemová hmotnost (kg/dm3): 0,83 – 0,91, pro
střednědobou archivaci 10 – 50 let

1 500

KA3502611A

Krabice archivační, 350x260x110 mm, pro střednědobou archivaci
Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4, pro
náročné archivování, konstrukce krabic zabraňuje vnikání prachu, bez potisku, z válcované lepenky,
objemová hmotnost (kg/dm3): 0,83 – 0,91, pro střednědobou archivaci 10 – 50 let

29,00 Kč

43 500,00 Kč

91

Krabice archivační, 350x260x110 mm, pro dlouhodobou archivaci

Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i
dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4, pro
náročné archivování, konstrukce krabic zabraňuje
1 ks
vnikání prachu, bez potisku, z válcované lepenky,
objemová hmotnost (kg/dm3): 0,88 – 1,04, pro
dlouhodobou archivaci nad 50 let

1 500

KA3502611B

Krabice archivační, 350x260x110 mm, pro dlouhodobou archivaci
Pro dokumenty formátu A4, formátu foolscap i dokumenty v deskách, rychlovazačích či kapsách A4, pro
náročné archivování, konstrukce krabic zabraňuje vnikání prachu, bez potisku, z válcované lepenky,
objemová hmotnost (kg/dm3): 0,88 – 1,04, pro dlouhodobou archivaci nad 50 let

29,00 Kč

43 500,00 Kč

92

Kružítko + tuhy sada

1 ks

40

039070600

25,30 Kč

1 012,00 Kč

93
94
95

Křída barevná/12 barev
Křída bílá kulatá bezprašná/12 ks
Křída bílá/100 ks

balení/12 ks
balení/12 ks
balení/100 ks

20
100
20

038080100
038080200
038081000

5,20 Kč
5,20 Kč
22,90 Kč

104,00 Kč
520,00 Kč
458,00 Kč

96

Lak opravný

7,40 Kč

296,00 Kč

97

Lepicí páska krepová, 25 mm x 50 m

15,70 Kč

628,00 Kč

98

Lepicí páska krepová, 38 mm x 50 m

99

Lepicí páska krepová, 50 mm x 50 m

100

Lepicí páska oboustranná, 25 mm x 25 m

101

Technické kružítko s kvalitními kovovými rameny a
náhradními tuhami
Křída barevná/12 barev
Křída bílá kulatá bezprašná/12 ks
Křída bílá/100 ks

Rychleschnoucí opravný lak s vysokou krycí schopností.
1 ks
Šroubovací uzávěr se štětečkem. Obsah min. 20 ml

40

040011010

1 ks

40

015090500

1 ks

30

015090700

1 ks

100

015090800

Kvalitní oboustranná lepicí páska

1 ks

30

015041100

Lepicí páska oboustranná, 38 mm x 10 m

Kvalitní oboustranná lepicí páska

1 ks

30

015041001

102

Lepicí páska oboustranná, 50 mm x 25 m

Kvalitní oboustranná lepicí páska

1 ks

40

015040301

103
104
105
106
107

Lepicí páska, 15 mm x 10 m, čirá
Lepicí páska, 19 mm x 33 m, čirá
Lepicí páska, 25 mm x 33 m, čirá
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, čirá
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, hnědá

Lepicí páska, 15 mm x 10 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 19 mm x 33 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 25 mm x 33 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, hnědá

1 ks
1 ks
1 ks
1 ks
1 ks

100
200
130
250
70

015011000
015011300
015011400
015010403
015020401

108

Lepidlo univerzální disperzní, 130 g

Univerzální disperzní lepidlo, lepí papír, kůži a dřevo.
Hmotnost min. 130g.

1 ks

40

041006950

109

Lepidlo univerzální disperzní, 250 g

Univerzální disperzní lepidlo, lepí papír, kůži a dřevo.
Hmotnost min. 250g.

1 ks

40

041006700

110

Lepidlo univerzální, 300 g

Univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé
materiály. Beztoluenový základ. Hmotnost min. 300 g

1 ks

40

041004320

111

Lepidlo univerzální, 50 g

Univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé
materiály. Beztoluenový základ. Hmotnost min. 50 g

1 ks

80

041004301

112

Lepidlo, sekundové 3g

Univerzální vteřinové lepidlo min. 3g

1 ks

70

041002300

113

Lepidlo, tyčinka 20 g

Lepící tyčinka na papír i karton, hmotnost min. 20 g

1 ks

300

041011002

114

Lepidlo, tyčinka 40 g

Lepící tyčinka na papír i karton, hmotnost min. 40 g

1 ks

400

041011004

115

List do vizitkáře A4

Materiál PVC, transparentní obal s eurozávěsem, A4
dvouřadý

1 ks

55

099001200

116

List do vizitkáře A5

Materiál PVC, transparentní obal s eurozávěsem, A5

1 ks

50

099000801

117

Lupa 5 x 80 mm

Lupa, zvětšení 5x , průměr čočky 80 mm

1 ks

20

151005201

118

Magazin box 320x230x75 mm, mix barev

1 ks

115

119
120
121

Magnety kulaté, průměr 2 cm
Magnety kulaté, průměr 3 cm
Magnety obdélník, rozměr 15x28 mm

1 ks
1 ks
1 ks

400
200
150

122

Mapa odkládací bez klop, obyčejná

Formát A4, bez klop, provedení eko, min. 200 g/m², mix
1 ks
barev

300

Lepicí páska krepová, 25 mm x 50 m, jemně krepový
papír
Lepicí páska krepová, 38 mm x 50 m, jemně krepový
papír
Lepicí páska krepová, 50 mm x 50 m, jemně krepový
papír

Box na časopisy, provedení karton s barevným
rozlišením, popisovatelný, rozměr min. 320x230x75
mm
Magnety kulaté, průměr 2 cm, mix barev
Magnety kulaté, průměr 3 cm, mix barev
Magnety šedé obdélník 15x28 mm

280,10
280.04
280.01
130002500
130002511
130040100
024050101
024050103
024050104
024050105
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Kotouček papírový 57x35x12 mm, termo
Kotouček papírový 57x60x12 mm
Kotouček papírový 76x60x17 mm
Kotouček papírový 80x60x12 mm, termo

Technické kružítko s kvalitními kovovými rameny a náhradními tuhami
Doplňující informace: rameno s kloubem
Křída barevná/12 barev
Křída bílá kulatá bezprašná/12 ks
Křída bílá/100 ks
Lak opravný
Rychleschnoucí opravný lak s vysokou krycí schopností. Šroubovací uzávěr se štětečkem. Obsah min. 20 ml
Lepicí páska krepová, 25 mm x 50 m, jemně krepový papír
Doplňující informace: do 60°
Lepicí páska krepová, 38 mm x 50 m, jemně krepový papír
Doplňující informace: do 60°
Lepicí páska krepová, 50 mm x 50 m, jemně krepový papír
Doplňující informace: do 60°
Lepicí páska oboustranná, 25 mm x 25 m
Kvalitní oboustranná lepicí páska
Doplňující informace: nosič PP
Lepicí páska oboustranná, 38 mm x 10 m
Kvalitní oboustranná lepicí páska
Doplňující informace: nosič PP
Lepicí páska oboustranná, 50 mm x 25 m
Kvalitní oboustranná lepicí páska
Doplňující informace: nosič PP
Lepicí páska, 15 mm x 10 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 19 mm x 33 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 25 mm x 33 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, čirá/transparentní
Lepicí páska, 50 mm x 66 m, hnědá
Lepidlo univerzální disperzní, 130 g
Univerzální disperzní lepidlo, lepí papír, kůži a dřevo. Hmotnost min. 130g.
Doplňující informace: Stick Up Deli
Lepidlo univerzální disperzní, 250 g
Univerzální disperzní lepidlo, lepí papír, kůži a dřevo. Hmotnost min. 250g.
Doplňující informace: Stick Up Deli

21,40 Kč

642,00 Kč

27,50 Kč

2 750,00 Kč

22,00 Kč

660,00 Kč

14,50 Kč

435,00 Kč

47,40 Kč

1 896,00 Kč

3,20 Kč
3,80 Kč
4,20 Kč
9,20 Kč
9,30 Kč

320,00 Kč
760,00 Kč
546,00 Kč
2 300,00 Kč
651,00 Kč

13,00 Kč

520,00 Kč

21,60 Kč

864,00 Kč

Lepidlo univerzální, 300 g
Univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé materiály. Beztoluenový základ. Hmotnost min. 300 g
Doplňující informace: lepí a spojuje kov, gumu, kůži, koženku, korek, plsť, pěnové materiály, dřevo, karton

86,50 Kč

3 460,00 Kč

Lepidlo univerzální, 50 g
Univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé materiály. Beztoluenový základ. Hmotnost min. 50 g
Doplňující informace: lepí a spojuje kov, gumu, kůži, koženku, korek, plsť, pěnové materiály, dřevo, karton

40,60 Kč

3 248,00 Kč

Lepidlo, sekundové 3g
Univerzální vteřinové lepidlo min. 3g
Lepidlo, tyčinka 20 g
Lepící tyčinka na papír i karton, hmotnost min. 20 g
Lepidlo, tyčinka 40 g
Lepící tyčinka na papír i karton, hmotnost min. 40 g
List do vizitkáře A4
Materiál PVC, transparentní obal s eurozávěsem, A4 dvouřadý
List do vizitkáře A5
Materiál PVC, transparentní obal s eurozávěsem, A5
Lupa 5 x 80 mm
Lupa, zvětšení 5x , průměr čočky 80 mm
Magazin box.
Box na časopisy, provedení karton s barevným rozlišením, popisovatelný, rozměr min. 320x230x75 mm
mix barev
Magnety kulaté, průměr 2 cm, mix barev
Magnety kulaté, průměr 3 cm, mix barev
Magnety šedé obdélník 15x28 mm
Mapa odkládací bez klop, obyčejná
Formát A4, bez klop, provedení eko, min. 200 g/m², mix barev

3,30 Kč

231,00 Kč

4,10 Kč

1 230,00 Kč

6,50 Kč

2 600,00 Kč

4,10 Kč

225,50 Kč

2,30 Kč

115,00 Kč

19,40 Kč

388,00 Kč

15,60 Kč

1 794,00 Kč

1,10 Kč
1,60 Kč
2,90 Kč

440,00 Kč
320,00 Kč
435,00 Kč

1,40 Kč

420,00 Kč

123

124

125

400

024022301

Mapa odkládací PVC, 3 klopy, s gumou
Formát A4, klopy, s gumou, provedení polypropylen, roztažitelný hřbet min. 30 mm, mix barev
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen

13,70 Kč

5 480,00 Kč

400

024050500
024050501
024050502
024050504

Mapa odkládací, 1 klopa, obyčejná
Formát A4, 1 klopa, provedení eko, min. 200 g/m², mix barev

1,60 Kč

640,00 Kč

3 500

024050201
024050204
024050206
024050207

Mapa odkládací, 3 klopy, obyčejná
Formát A4, 3 klopy, provedení eko, min. 200 g/m², mix barev

2,60 Kč

9 100,00 Kč

1 ks

300

024011201
024011202
024011203
024011204
024011205
024011206
024011207
024011208
024011209
024011210

Mapa odkládací, 3 klopy, prešpánová
Formát A4, 3 klopy, provedení prešpán, min. 350 g/m², mix barev

10,60 Kč

3 180,00 Kč

1 ks

100

044000502

30,70 Kč

3 070,00 Kč

1 ks

60

044000901

41,20 Kč

2 472,00 Kč

1 ks

25

044000101

22,60 Kč

565,00 Kč

1 ks

200

045120100

Mapa odkládací PVC, 3 klopy, s gumou

Formát A4, klopy, s gumou, provedení polypropylen,
roztažitelný hřbet min. 30 mm, mix barev

Mapa odkládací, 1 klopa, obyčejná

Formát A4, 1 klopa, provedení eko, min. 200 g/m², mix
1 ks
barev

Mapa odkládací, 3 klopy, obyčejná

1 ks

Formát A4, 3 klopy, provedení eko, min. 200 g/m², mix
1 ks
barev

Formát A4, 3 klopy, provedení prešpán, min. 350 g/m²,
mix barev

126

Mapa odkládací, 3 klopy, prešpánová

127

Motouz jutový, 250g

128

Motouz polypropylenový, 250g

129

Motouz archivní lněný, 40g

130

Náplň do kuličkového pera 0,5 mm, modrá

131

Náplň gel PENTEL LR7, mix barev

Náplň gel PENTEL LR7, mix barev

balení/3 ks

140

132

Náplň gel PENTEL LRN5, mix barev

Náplň gel PENTEL LRN5, mix barev

balení/3 ks

80

133

Náplň gel PILOT, BLS-FR5, mix barev

Náplň gel PILOT, BLS-FR5, mix barev

balení/3 ks

170

134

Náplň gel PILOT, BLS-FR7, mix barev

Náplň gel PILOT, BLS-FR7, mix barev

balení/3 ks

170

135

Nasazovací hřbety 4 mm, mix barev

Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4

balení/50 ks

50

0430602xx

136

Nasazovací hřbety 6 mm, mix barev

Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4

balení/50 ks

50

0430603xx

137

Nasazovací hřbety 9 mm, mix barev

Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4

balení/50 ks

50

0430606xx

138

Nůž odlamovací velký

Nůž odlamovací velký min. 7x 18mm

1 ks

60

046000202

139

Nůžky, 18 cm

Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické
1 ks
držení, délka nůžek včetně rukojeti 18 cm

190

046029200

140

Nůžky, 22 cm

Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické
1 ks
držení, délka nůžek včetně rukojeti 22 cm

150

046040200

141

Nůžky, 26 cm

Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické
1 ks
držení, délka nůžek včetně rukojeti 26 cm

50

046040300

142

Obal A4, 3D na katalogy, lesklý, 170 mic.

Obal A4, 3D na katalogy, lesklý, min. 170 mic.,
rozšiřitelný hřbet min 2,5cm, zesílená europerforace

1 ks

1 500

060021310

143

Obal A4, euro, prospektový, extra široký, 120mic.

Obal A4 se zpevněnou multiperforací do pákových a
kroužkových pořadačů, prospektový, euro, extra široký, 1 ks
min. 120mic.

5 000

060022202

144

Obal A4, euro, prospektový, matný, 80 mic.

Obal A4, prospektový, euro, matný, min. 80 mic.

1 ks

5 000

060021002

145

Obal A4, euro, prospektový, hladký, 80 mic.

Obal A4, prospektový, euro, hladký, min. 80 mic.

1 ks

7 000

060021003

146

Obal A4, euro, závěsný s klopou, 90 mic.

Praktický zakládací obal s boční klopou A4, min. 90 mic. 1 ks

700

060020405

147

Obal A4, prospektový, hladký, čirý, euro, 50 mic.

Obal A4 se zpevněnou multiperforací do pákových a
kroužkových pořadačů, min. 50 mic.

1 ks

175 000

060020104

148

Obal A4, zakládací L, barevný, 120 mic.

Obal A4, zakládací L, barevný, min. 120 mic.

1 ks

1 500

060042001
060042002
060042000
060042003
060042004
060042005

149
150

Obal A4, zakládací L, čirý, 170 mic.
Obal A4, závěsný L/U, 150 mic.

Obal A4, zakládací L, čirý, min. 170 mic.
Obal A4, závěsný L/U, min. 150 mic.

1 ks
1 ks

3 000
1 200

060040601
060010301

151

Obal B4, euro, závěsný s klopou, 90 mic.

Obal B4, euro, s boční klopou, min. 90 mic.

1 ks

250

060020402

152

Obálka B4, obchodní taška, bílá, křížové dno

Obálka B4, obchodní taška, bílá, křížové dno

1 ks

230

153

Obálka B4, obchodní taška, bílá, recyklovaná, bez lepidla

Obálka B4, obchodní taška, bílá, recyklovaná, bez lepidla 1 ks

230

154

Obálka B4, obchodní taška, bílá, EKO, krycí páska, samolepící

155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185

Jutový motouz o průměru 1,75 mm, síla 500 x 3 dtex,
hmotnost 250 g, cca 160 m
Polypropylenový motouz o průměru 2 mm, síla 7800
dtex, hmotnost 250 g, cca 300 m, různé barvy
Přírodníarchivní lněný motouz o průměru 1,25 mm,
hmotnost 40 g, cca 60 m, bílý
Náplň do kuličkového pera 0,5 mm k položce č. 210,
modrá

Obálka B4, obchodní taška, bílá, EKO, krycí páska,
samolepící
Obálka B4, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka B4, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka B5, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka B5, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ CD
proužek, vnitřní rozměr cca 175x165mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ A/11, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 95x165mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ C/13, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 150x215mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ D/14, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 175x255mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ E/15, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 215x255mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ F/16, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 215x340mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ G/17, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 225x340mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ H/18, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 265x360mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ I/19, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 295x455mm
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící
Obálka bublinková, typ K/20, bílá
proužek, vnitřní rozměr cca 345x470mm
Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou,
Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou
229x324 mm
Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou, s potiskem hlavičky Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou,
OU/černý tisk
229x324 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk
Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící
Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící, 229x162 mm
Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící, s potiskem hlavičky OU/černý Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící, 229x162 mm, s
tisk
potiskem hlavičky OU/černý tisk
Obálka C5, okno, poštovní, bílá, samolepící, s potiskem hlavičky
Obálka C5, okno, poštovní, bílá, samolepící, 229x162
OU/černý tisk
mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk
Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící
Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící, 162x114 mm
Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící, s potiskem hlavičky OU/černý Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící, 162x114 mm, s
tisk
potiskem hlavičky OU/černý tisk
Obálka DL, samolepící
Obálka DL, samolepící, 220x110 mm
Obálka DL, samolepící, 220x110 mm, s potiskem
Obálka DL, samolepící, s potiskem hlavičky OU/černý tisk
hlavičky OU/černý tisk
Obálka DL, okno, samolepící
Obálka DL, okno, samolepící, 220x110 mm
Obálka DL, okno, 220x110 mm, s potiskem hlavičky
Obálka DL, okno, s potiskem hlavičky OU/černý tisk, samolepící
OU/černý tisk, samolepící
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem,
Obálka DODEJKA B6, bílá, samolepící
samolepící, 125x176 mm
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem,
Obálka DODEJKA B6, červený pruh, samolepící
samolepící, 125x176 mm
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem,
Obálka DODEJKA B6, modrý pruh, samolepící
samolepící, 125x176 mm
Obálka DORUČENKA B6, bílá bez pruhu, samolepící,
Obálka DORUČENKA B6, samolepící
125x176mm
Obálka kartonová A3, 350g/m2, rozměr cca 411x545
Obálka kartonová A3
mm
Obálka kartonová A4, 350g/m2, rozměr cca 278x368
Obálka kartonová A4
mm
Obálka kartonová A5, 350g/m2, rozměr cca 205x260
Obálka kartonová A5
mm
Obálka neroztrhnutelná s textilní výztuží, B4, samolepící
Obálka neroztrhnutelná s textilní výztuží, B4, křížové dno
s krycí páskou a křížovým dnem

186

Obálka s drukem, A4, čirá plus mix barev, 180 mic.

187

Obálka s drukem, A5, čirá plus mix barev, 180 mic.

188

Obálka s drukem, DL, čirá plus mix barev, 180 mic.

Obálka A4 s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen
min. 180 mic.
Obálka A5 s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen
min. 180 mic.
Obálka DL s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen
min. 180 mic.

045120297
045120295
045120294
045120201
045120202
045025210
045025220
045025240
045025000
045025001

Motouz jutový, 250g
Jutový motouz o průměru 1,75 mm, síla 500 x 3 dtex, hmotnost 250 g, cca 160 m
Motouz polypropylenový, 250g
Polypropylenový motouz o průměru 2 mm, síla 7800 dtex, hmotnost 250 g, cca 300 m, různé barvy
Motouz archivní lněný, 40g
Přírodníarchivní lněný motouz o průměru 1,25 mm, hmotnost 40 g, cca 60 m, bílý
Náplň do kuličkového pera 0,5 mm k položce č. 210, modrá

0,80 Kč

160,00 Kč

Náplň gel PENTEL LR7, mix barev
Doplňující informace: 0,7mm sada 3 ks

56,10 Kč

7 854,00 Kč

Náplň gel PENTEL LRN5, mix barev
Doplňující informace: 0,5mm sada 3ks

56,10 Kč

4 488,00 Kč

Náplň gel PILOT, BLS-FR5, mix barev
Doplňující informace: 0,5mm sada 3ks

73,00 Kč

12 410,00 Kč

46,20 Kč

7 854,00 Kč

63,40 Kč

3 170,00 Kč

68,40 Kč

3 420,00 Kč

73,30 Kč

3 665,00 Kč

Náplň gel PILOT, BLS-FR7, mix barev
Doplňující informace: 0,7mm sada 3 ks
Nasazovací hřbety 4 mm, mix barev
Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4
Nasazovací hřbety 6 mm, mix barev
Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4
Nasazovací hřbety 9 mm, mix barev
Pevné uchycení listů bez použití stroje, formát A4
Nůž odlamovací velký min. 7x 18mm
Nůžky, 18 cm
Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 18 cm
Doplňující informace: E6009 Deli

5,50 Kč

330,00 Kč

20,70 Kč

3 933,00 Kč

Nůžky, 22 cm
Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 22 cm

15,80 Kč

2 370,00 Kč

Nůžky, 26 cm
Kancelářské nůžky s ocelovými nožnicemi, ergonomické držení, délka nůžek včetně rukojeti 26 cm

20,20 Kč

1 010,00 Kč

5,30 Kč

7 950,00 Kč

1,70 Kč

8 500,00 Kč

0,90 Kč

4 500,00 Kč

1,00 Kč

7 000,00 Kč

Obal A4, 3D na katalogy, lesklý, 170 mic.
Obal A4, 3D na katalogy, lesklý, 170 mic., rozšiřitelný hřbet min 2,5cm, zesílená europerforace
Doplňující informace: barva čirá
Obal A4, euro, prospektový, extra široký, 120mic.
Obal A4 se zpevněnou multiperforací do pákových a kroužkových pořadačů, prospektový, euro, extra široký,
min. 120mic.
Obal A4, prospektový, euro, matný, min. 80 mic.
Doplňující informace: čirý
Obal A4, prospektový, euro, hladký, min. 80 mic.
Doplňující informace: čirý
Obal A4, euro, závěsný s klopou, 90 mic.
Praktický zakládací obal s boční klopou A4, 90 mic.
Doplňující informace: barva čirá
Obal A4, prospektový, hladký, čirý, euro, 50 mic.
Obal A4 se zpevněnou multiperforací do pákových a kroužkových pořadačů, min. 50 mic.

2,20 Kč

1 540,00 Kč

0,21 Kč

36 750,00 Kč

Obal A4, zakládací L, barevný, min. 120 mic.

2,00 Kč

3 000,00 Kč

2,20 Kč
4,20 Kč

6 600,00 Kč
5 040,00 Kč

2,90 Kč

725,00 Kč

047151602

Obal A4, zakládací L, čirý, min. 170 mic.
Obal A4, závěsný L/U, min. 150 mic.
Obal B4, euro, závěsný s klopou, 90 mic.
Obal B4, euro, s boční klopou, 90 mic.
Doplňující informace: barva čirá
Obálka B4, obchodní taška, bílá, křížové dno

3,20 Kč

736,00 Kč

368001

Obálka B4, obchodní taška, bílá, recyklovaná, bez lepidla

1,20 Kč

276,00 Kč

1 ks

1 950

047155110

Obálka B4, obchodní taška, bílá, EKO, krycí páska, samolepící

1,30 Kč

2 535,00 Kč

1 ks
1 ks

1 330
50

047151700
047251602

3 857,00 Kč
225,00 Kč

100

047902200

1,50 Kč

150,00 Kč

1 ks

100

047900001

1,00 Kč

100,00 Kč

1 ks

100

047900103

1,50 Kč

150,00 Kč

1 ks

150

047900204

1,80 Kč

270,00 Kč

1 ks

50

047900304

2,10 Kč

105,00 Kč

1 ks

50

047901300

1 ks

1 000

047901405

1 ks

600

047901603

1 ks

100

047901704

1 ks

100

047902103

Obálka B4, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka B5, obchodní taška, hnědá, křížové dno
Obálka bublinková, typ CD
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 175x165mm
Obálka bublinková, typ A/11, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 95x165mm
Obálka bublinková, typ C/13, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 150x215mm
Obálka bublinková, typ D/14, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 175x255mm
Obálka bublinková, typ E/15, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 215x255mm
Obálka bublinková, typ F/16, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 215x340mm
Obálka bublinková, typ G/17, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 225x340mm
Obálka bublinková, typ H/18, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 265x360mm
Obálka bublinková, typ I/19, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 295x455mm
Obálka bublinková, typ K/20, bílá
Obálka bílá s vnitřní bublinkovou vrstvou, samolepící proužek, vnitřní rozměr cca 345x470mm

2,90 Kč
4,50 Kč

1 ks

1 ks

100

047456020

Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou, 229x324 mm

1,00 Kč

100,00 Kč

1 ks

14 000

047899500

Obálka C4, taška, bílá, samolepící, s krycí páskou, 229x324 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk

1,60 Kč

22 400,00 Kč

1 ks

1 000

047553401

Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící, 229x162 mm

0,40 Kč

400,00 Kč

1 ks

7 000

047899600

Obálka C5 poštovní, bílá, samolepící, 229x162 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk

0,80 Kč

5 600,00 Kč

1 ks

2 000

047503050

Obálka C5, okno, poštovní, bílá, samolepící, 229x162 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk

0,80 Kč

1 600,00 Kč

1 ks

1 000

047603002

Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící, 162x114 mm

0,20 Kč

200,00 Kč

1 ks

2 000

047899700

Obálka C6 poštovní, bílá, samolepící, 162x114 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk

1,00 Kč

2 000,00 Kč

1 ks

1 000

047303101

Obálka DL, samolepící, 220x110 mm

0,30 Kč

300,00 Kč

1 ks

6 000

047899400

Obálka DL, samolepící, 220x110 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk

0,60 Kč

3 600,00 Kč

1 ks

1 000

047304002

Obálka DL, okno, samolepící, 220x110 mm

0,30 Kč

300,00 Kč

1 ks

6 000

047899301

Obálka DL, okno, 220x110 mm, s potiskem hlavičky OU/černý tisk, samolepící

0,60 Kč

3 600,00 Kč

1 ks

500

1358688

0,80 Kč

400,00 Kč

1 ks

500

1358709

0,80 Kč

400,00 Kč

1 ks

500

1358696

0,80 Kč

400,00 Kč

1 ks

500

1147928

1,10 Kč

550,00 Kč

1 ks

50

047994900

Obálka kartonová A3, 350g/m2, rozměr cca 411x545 mm

18,90 Kč

945,00 Kč

1 ks

50

047995001

Obálka kartonová A4, 350g/m2, rozměr cca 278x368 mm

9,90 Kč

495,00 Kč

1 ks

50

047995101

Obálka kartonová A5, 350g/m2, rozměr cca 205x260 mm

7,40 Kč

370,00 Kč

1 ks

2 750

047151400
047151401

7,10 Kč

19 525,00 Kč

1 ks

700

024022800

4,60 Kč

3 220,00 Kč

1 ks

200

024029900

3,80 Kč

760,00 Kč

1 ks

80

024020550

Obálka neroztrhnutelná s textilní výztuží, B4, křížové dno
Obálka neroztrhnutelná s textilní výztuží, B4, samolepící s krycí páskou a křížovým dnem
Obálka s drukem, A4, čirá plus mix barev, 180 mic.
Obálka A4 s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen 180 mic.
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen
Obálka A5 s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen min. 180 mic.
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen
Obálka DL s drukem, čirá plus mix barev, polypropylen min. 180 mic.
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen

3,30 Kč

264,00 Kč
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Obálka DODEJKA B6, bílá, samolepící
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem, samolepící, 125x176 mm
Obálka DODEJKA B6, červený pruh, samolepící
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem, samolepící, 125x176 mm
Obálka DODEJKA B6, modrý pruh, samolepící
Propisovací, vylupovací okénko, zadní klopa s textem, samolepící, 125x176 mm
Obálka DORUČENKA B6, samolepící
Obálka DORUČENKA B6, bílá bez pruhu, samolepící, 125x176mm

2,50 Kč

125,00 Kč

2,70 Kč

2 700,00 Kč

3,10 Kč

1 860,00 Kč

4,40 Kč

440,00 Kč

5,00 Kč

500,00 Kč

189

Ořezávací strojek

Ruční, k uchycení ke stolu, automatické posouvání tužky 1 ks

15

BDA1371

190
191
192

Ořezávátko kovové dvojité
Ořezávátko se zásobníkem dvojité
Otevírač dopisů kov-dřevo

Ořezávátko kovové dvojité
Ořezávátko se zásobníkem dvojité
Otevírač dopisů kov-dřevo

1 ks
1 ks
1 ks

150
150
20

049003200
BDA0596
046001310

193

Papír xerografický COLOR COPY, A4, 120 g, bílý

Multifunkční papír A4, 120 g, pro barevné kopírování a
barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160

balení/250 listů

20

050308401

194

Papír xerografický COLOR COPY, A4, 200 g, bílý

Multifunkční papír A4, 200 g, pro barevné kopírování a
barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160

balení/250 listů

30

195

Papír xerografický COLOR COPY, A4, 250 g, bílý

Multifunkční papír A4, 250 g, pro barevné kopírování a
barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160

balení/125 listů

30

196

197

198
199
200

Papír xerografický, A3, 160 g, pastelové barvy

Multifunkční papír A3, 160 g, se zvýšenou bělostí pro
použití ve všech kopírovacích strojích, laserových a
inkoustových tiskárnách, pastelové barvy

Multifunkční papír A3, 80 g, vhodný pro každodenní
Papír xerografický, A3, 80 g, economy
kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá,
bělost minimálně CIE 160
Multifunkční papír A4, 80 g, vhodný pro každodenní
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, bílý
kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá,
bělost minimálně CIE 160
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, mix intenzivních barev v
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, intenzivní barvy,
balení
5 barev x 50 listů
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, pastelové barvy,
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, mix pastelových barev v balení
5 barev x 50 listů

balení/250 listů

10

Ořezávací strojek
Ruční, k uchycení ke stolu, automatické posouvání tužky
Ořezávátko kovové dvojité
Ořezávátko se zásobníkem dvojité
Otevírač dopisů kov-dřevo

75,10 Kč

1 126,50 Kč

4,40 Kč
7,40 Kč
25,40 Kč

660,00 Kč
1 110,00 Kč
508,00 Kč

Multifunkční papír A4, 120 g, pro barevné kopírování a barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160
Doplňující informace: COLOR COPY

88,40 Kč

1 768,00 Kč

050308000

Multifunkční papír A4, 200 g, pro barevné kopírování a barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160
Doplňující informace: COLOR COPY

147,50 Kč

4 425,00 Kč

050308801

Multifunkční papír A4, 250 g, pro barevné kopírování a barevný tisk, barva bílá, bělost minimálně CIE 160
Doplňující informace: COLOR COPY

93,00 Kč

2 790,00 Kč

050293250

Papír xerografický
Multifunkční papír A3, 160 g, se zvýšenou bělostí pro použití ve všech kopírovacích strojích, laserových a
inkoustových tiskárnách, pastelové barvy
Doplňující informace: IQ COLOR

380,70 Kč

3 807,00 Kč

86,50 Kč

25 950,00 Kč

Papír xerografický, A3, 80 g, economy
Multifunkční papír A3, 80 g, vhodný pro každodenní kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá,
bělost minimálně CIE 160
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, bílý
Multifunkční papír A4, 80 g, vhodný pro každodenní kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá,
bělost minimálně CIE 160

balení/500 listů

300

050301110

balení/500 listů

4 000

050301100

57,90 Kč

231 600,00 Kč

balení/250 listů

50

050280320

Papír xerografický, A4, 80 g, economy, intenzivní barvy, 5 barev x 50 listů

101,20 Kč

5 060,00 Kč

balení/250 listů

50

050280300

Papír xerografický, A4, 80 g, economy, pastelové barvy, 5 barev x 50 listů

96,20 Kč

4 810,00 Kč

Papír xerografický, A4, 80 g, economy, různé pastelové barvy
Papír xerografický, A4, 80 g, economy, různé pastelové barvy, min. 8 barev
vanilka, krem, žlutá, salmon, flamingo, rosa, zelená, májově zelená, modra

109,00 Kč

21 800,00 Kč

97,20 Kč

14 580,00 Kč

29,20 Kč

2 920,00 Kč

38,50 Kč

3 850,00 Kč

201

Papír xerografický, A4, 80 g, economy, různé pastelové barvy

Papír xerografický, A4, 80 g, economy, různé pastelové
barvy, min. 8 barev

balení/500 listů

200

BE66
CR20
YE23
SA24
OPI74
PI25
GN27
MG28

202

Papír xerografický, A4, 90 g, economy, bílý

Multifunkční papír A4, 90 g, vhodný pro každodenní
kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá, balení/500 listů
bělost minimálně CIE 160

150

050303500

203

Pastelky školní, 18 barev

Dřevěné pastelky, široké použití

balení/18 ks

100

052012300

204

Pastelky školní, 24 barev

Dřevěné pastelky, široké použití

balení/24 ks

100

052012403

1 000

055003200
055003210
055003220
055003230

Pero gelové 0,5 mm, vyměnitelná náplň, min. 4 barvy (modrá, červená, zelená, černá)
Doplňující informace: mačkací systém výsuvu náplně

6,80 Kč

6 800,00 Kč

1 000

176541125
176542125
176540125
176543125

Pero gelové 0,7 mm, vyměnitelná náplň, min. 4 barvy (modrá, červená, zelená, černá)
Doplňující informace: mačkací systém výsuvu náplně

11,30 Kč

11 300,00 Kč

Náplň gelová 0,5 mm, 4 barvy (modrá, červená, zelená, černá)
Náplň do gelového pera 0,5 mm k položce č. 205

12,20 Kč

4 880,00 Kč

Náplň gelová 0,7 mm, 4 barvy (modrá, červená, zelená, černá)
Náplň do gelového pera 0,7 mm k položce č. 206

11,30 Kč

4 520,00 Kč

6,30 Kč

3 150,00 Kč

205

Pero gelové 0,5 mm, vyměnitelná náplň, mix barev

Pero gelové 0,5 mm, vyměnitelná náplň, min. 4 barvy
(modrá, červená, zelená, černá)

1 ks

Papír xerografický, A4, 90 g, economy, bílý
Multifunkční papír A4, 90 g, vhodný pro každodenní kopírování a černobílý tisk v základní kvalitě, barva bílá,
bělost minimálně CIE 160
Pastelky školní, 18 barev
Dřevěné pastelky, široké použití
Doplňující informace: Koh-I-Noor
Pastelky školní, 24 barev
Dřevěné pastelky, široké použití
Doplňující informace: Koh-I-Noor

Pero gelové 0,7 mm, vyměnitelná náplň, mix barev

Pero gelové 0,7 mm, vyměnitelná náplň, min. 4 barvy
(modrá, červená, zelená, černá)

Náplň do gelového pera 0,5 mm k položce č. 205

Náplň gelová 0,5 mm, 4 barvy (modrá, červená, zelená,
černá)

208

Náplň do gelového pera 0,7 mm k položce č. 206

Náplň gelová 0,7 mm, 4 barvy (modrá, červená, zelená,
černá)

1 ks

400

209

Pero kuličkové 0,5 mm, celohliníkové

Pero kuličkové, mačkací mechanismus, hliníkové tělo,
kovový hrot i klip, 0,5 mm, barva modrá

1 ks

500

064005100

Pero kuličkové 0,5 mm, celohliníkové
Pero kuličkové, mačkací mechanismus, hliníkové tělo, kovový hrot i klip, 0,5 mm, barva modrá
Doplňující informace: ORIN

1 ks

500

064001500

Pero kuličkové, mačkací mechanismus, gumová úchopová část, s výměnnou náplní, 0,5 mm, barva modrá
Doplňující popis: Solidly

3,80 Kč

1 900,00 Kč

balení/100 ks

10

0430706xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 6mm/100ks, mix barev

39,10 Kč

391,00 Kč

balení/100 ks

10

0430708xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 8mm/100ks, mix barev

46,40 Kč

464,00 Kč

balení/100 ks

10

0430710xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 10mm/100ks, mix barev

56,40 Kč

564,00 Kč

balení/100 ks

10

0430712xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 12 nebo 12,5mm/100 ks, mix barev

73,50 Kč

735,00 Kč

balení/100 ks

10

0430714xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 14 mm/100 ks, mix barev

86,30 Kč

863,00 Kč

balení/100 ks

15

0430716xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 16 mm/100 ks, mix barev

113,40 Kč

1 701,00 Kč

balení/50 ks

5

0430722xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 22 mm/50 ks, mix barev

92,70 Kč

463,50 Kč

balení/50 ks

5

0430725xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 25 mm/50 ks, mix barev

119,10 Kč

595,50 Kč

balení/50 ks

5

0430732xx

Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 32 mm/50 ks, mix barev

148,40 Kč

742,00 Kč

1 ks

100

058041410

Podložka pod myš - gelová
Gelová podložka pod myš s ergonomickou oporou zápěstí

112,70 Kč

11 270,00 Kč

1 ks

30

131000800

Pokladna příruční, kovová, min. rozměr 200x150x80 mm

216,10 Kč

6 483,00 Kč

250

059850200
059850201
059850202
059850203

Popisovač na CD, CVD a BD 0,6 mm, mix barev
Permanentní inkoust na alkoholové bázi, šíře stopy 0,6 mm, mix barev

4,00 Kč

1 000,00 Kč

200

059850100
059850110
059850120
059850130

Popisovač na CD, CVD a BD 1 mm, mix barev
Permanentní inkoust na alkoholové bázi, šíře stopy 1 mm, mix barev

3,70 Kč

740,00 Kč

300

059920100
059920101
059920102
059920104

Popisovač, 0,3 mm
Jemný plastický hrot, šíře stopy 0,3 mm, mix barev

3,00 Kč

900,00 Kč

200

059255101
059255102
059255103
059255104

Popisovač
Jemný plastický hrot, šíře stopy 0,5 mm, mix barev
Doplňující informace: Centropen 2551, délka stopy 1000m

4,20 Kč

840,00 Kč

200

059200101
059200202
059200302
059200400

Popisovač
Jemný plastický hrot, šíře stopy 1 mm, mix barev
Doplňující informace: Centropen 7550, ergo držení

1,40 Kč

280,00 Kč

20,20 Kč

2 828,00 Kč

24,10 Kč

3 374,00 Kč

20,50 Kč

3 075,00 Kč

206

207

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

222

223

224

225

226

Pero kuličkové, mačkací mechanismus, gumová
Pero kuličkové 0,5 mm, plastové s pogumovaným úchopem, s
úchopová část, s výměnnou náplní, 0,5 mm, barva
výměnnou náplní
modrá
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 6mm/100 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr
barev
6mm/100ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 8mm/100 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr
barev
8mm/100ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 10mm/100 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr
barev
10mm/100ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 12 nebo 12,5mm/100 Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 12 nebo
ks, mix barev
12,5mm/100 ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 14 mm/100 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 14
barev
mm/100 ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 16 mm/100 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 16
barev
mm/100 ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 22 mm/50 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 22
barev
mm/50 ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 25 mm/50 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 25
barev
mm/50 ks, mix barev
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 32 mm/50 ks, mix
Plastový hřbet pro kroužkovou vazbu, průměr 32
barev
mm/50 ks, mix barev
Gelová podložka pod myš s ergonomickou oporou
Podložka pod myš - gelová
zápěstí
Pokladna příruční, kovová, min. rozměr 200x150x80
Pokladna příruční, kovová, min. rozměr 200x150x80 mm
mm
Popisovač na CD, CVD a BD 0,6 mm, mix barev

Popisovač na CD, CVD a BD 1 mm, mix barev

Popisovač, 0,3 mm, mix barev

Popisovač, 0,5 mm, mix barev

Popisovač, 1 mm, mix barev

Permanentní inkoust na alkoholové bázi, šíře stopy 0,6
mm, mix barev

Permanentní inkoust na alkoholové bázi, šíře stopy 1
mm, mix barev

Jemný plastický hrot, šíře stopy 0,3 mm, mix barev

Jemný plastický hrot, šíře stopy 0,5 mm, mix barev

Jemný plastický hrot, šíře stopy 1 mm, mix barev

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

1 ks

400

045122500
045122510
045122520
05114
05116
05115

Pořadač A4, polypropylen, hřbet 35 mm, 2 kroužkový, mix barev
Pořadač s kroužkovou mechanikou, polypropylen, hřbetní otvor
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen
Pořadač A4, polypropylen, hřbet 35 mm, 4 kroužkový, mix barev
Pořadač s kroužkovou mechanikou, polypropylen, hřbetní otvor
Doplňující informace: průhledný barevný polypropylen
Pořadač archivní s kapsou, A4, hřbet 75 mm, černý,
kartonový pořadač s archivní kapsou, A4

Pořadač A4, polypropylen, hřbet 35 mm, 2 kroužkový, mix barev

Pořadač s kroužkovou mechanikou, polypropylen,
hřbetní otvor

1 ks

140

025209200

228

Pořadač A4, polypropylen, hřbet 35 mm, 4 kroužkový, mix barev

Pořadač s kroužkovou mechanikou, polypropylen,
hřbetní otvor

1 ks

140

025499100

229

Pořadač archivní s kapsou, A4, hřbet 75 mm, černý

Kartonový pořadač s archivní kapsou, A4

1 ks

150

025550390

Pořadač pákový, A4, celoplastový, hřbet 50 mm, mix barev

Vysoce kvalitní pákový pořadač, stabilní páka, potažen
odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran, uzavírací
mechanizmus, hřbetní otvor a kovové lišty, hřbetní
kapsa s vyměnitelným štítkem

200

025025200
025025100
025025300
025025600

Pořadač pákový, A4, celoplastový, hřbet 50 mm, mix barev
Vysoce kvalitní pákový pořadač, stabilní páka, potažen odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran,
uzavírací mechanizmus, hřbetní otvor a kovové lišty, hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem

29,90 Kč

5 980,00 Kč

Pořadač pákový, A4, celoplastový, hřbet 75 mm, mix barev

Vysoce kvalitní pákový pořadač, stabilní páka, potažen
odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran, uzavírací
mechanizmus, hřbetní otvor a kovové lišty, hřbetní
kapsa s vyměnitelným štítkem

400

025020100
025020200
025020300
025020600

Pořadač pákový, A4, celoplastový, hřbet 75 mm, mix barev
Vysoce kvalitní pákový pořadač, stabilní páka, potažen odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran,
uzavírací mechanizmus, hřbetní otvor a kovové lišty, hřbetní kapsa s vyměnitelným štítkem

29,90 Kč

11 960,00 Kč

Pořadač pákový, A4, economy, hřbet 50 mm, mix barev

Potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z
vnitřní strany, hřbetní otvor, kovové lišty, hřbetní kapsa 1 ks
s vyměnitelným štítkem

400

025030110
025030210
025030310
025030410

Pořadač pákový, A4, economy, hřbet 50 mm, mix barev
Potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní strany, hřbetní otvor, kovové lišty, hřbetní
kapsa s vyměnitelným štítkem
Doplňující informace: Imperátor

26,50 Kč

10 600,00 Kč

Pořadač pákový, A4, economy, hřbet 75 mm, mix barev

Potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z
vnitřní strany, hřbetní otvor, kovové lišty, hřbetní kapsa 1 ks
s vyměnitelným štítkem

800

025030100
025030200
025030300
025030400

Pořadač pákový, A4, economy, hřbet 75 mm, mix barev
Potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z vnitřní strany, hřbetní otvor, kovové lišty, hřbetní
kapsa s vyměnitelným štítkem
Doplňující informace: Imperátor

26,50 Kč

21 200,00 Kč

13,10 Kč

2 620,00 Kč

13,10 Kč

1 965,00 Kč

13,10 Kč

2 620,00 Kč

6,80 Kč

408,00 Kč

6,80 Kč

408,00 Kč

6,80 Kč

1 020,00 Kč

227

230

231

232

233

234

Poznámkový blok A4, čistý 50L

235

Poznámkový blok A4, čtvereček 50L

236

Poznámkový blok A4, linka 50L

237

Poznámkový blok A5, čistý 50L

238

Poznámkový blok A5, čtvereček 50L

239

Poznámkový blok A5, linka 50L

Poznámkový blok A4 - čistý, s horním lepením, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A4 - čtvereček, s horním lepením, listy
z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Poznámkový blok A4 - linka, s horním lepením, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - čistý, s horním lepením, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - čtvereček, s horním lepením, listy
z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - linka, s horním lepením, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů

1 ks

1 ks

1 ks

200

004045009

1 ks

150

004045509

1 ks

200

004045409

1 ks

60

004055009

1 ks

60

004055509

1 ks

150

004055409
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Poznámkový blok A4 - čistý, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Poznámkový blok A4 - čtvereček, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Poznámkový blok A4 - linka, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - čistý, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - čtvereček, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - linka, s horním lepením, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny

Poznámkový blok A4 - čistý, s kroužkovou vazbou, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A4 - čtverečkovaný, s kroužkovou
vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou
a kartonovými zády, 50 listů
Poznámkový blok A4 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - čistý, s kroužkovou vazbou, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - čtverečkovaný, s kroužkovou
vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou
a kartonovými zády, 50 listů
Poznámkový blok A5 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Poznámkový blok A6 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z
bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a kartonovými
zády, 50 listů
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 20
cm
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 30
cm
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 40
cm
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 50
cm

240

Poznámkový blok kroužkový, A4, čistý 50L

241

Poznámkový blok kroužkový, A4, čtvereček 50L

242

Poznámkový blok kroužkový, A4, linka 50L

243

Poznámkový blok kroužkový, A5, čistý 50L

244

Poznámkový blok kroužkový, A5, čtvereček 50L

245

Poznámkový blok kroužkový, A5, linka 50L

246

Poznámkový blok kroužkový, A6, linka 50L

247

Pravítko 20 cm, čiré

248

Pravítko 30 cm, čiré

249

Pravítko 40 cm, čiré

250

Pravítko 50 cm, čiré

251

Pryž bílá, velikost 60

252
253
254

Připínáčky na nástěnku, barevné 100 ks, mix barev

255

Rozdružovač, proužky, mix barev 5x20 listů

256

Rozdružovač, A4, písmena A-Z

257

Rozešívačka kancelářská

Rozešívačka kancelářských sešívacích drátků

258

Rychlovazač A4, obyčejný, celý, kartonový

Rychlovazač, A4, obyčejný, celý, eco karton min.
200g/m2, mix barev

Poznámkový blok A4 - čistý, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A4 - čtverečkovaný, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A4 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - čistý, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - čtverečkovaný, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A5 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Poznámkový blok A6 - linka, s kroužkovou vazbou, listy z bílého papíru, opatřený měkkou obálkou a
kartonovými zády, 50 listů
Doplňující informace: kroužková vazba v hlavě, Brněnské papírny
Pravítko 20 cm, čiré
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 20 cm
Pravítko 30 cm, čiré
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 30 cm

1 ks

40

005040501

1 ks

40

005040700

1 ks

40

005040600

1 ks

160

005040102

1 ks

10

005040301

1 ks

280

005040200

1 ks

10

005040002

1 ks

60

061060700

1 ks

60

061060800

1 ks

30

061061100

1 ks

30

06161200

Kvalitní bílá pryž na odstraňování zápisů tužkou pro
všechny tvrdosti obyčejných tužek, jemné a čisté
gumování

1 ks

250

065000402

Pryž kombinovaná, velikost 60

Kvalitní dvojbarevná polymerová pryž na tužky a
inkoust, při gumování vzniká jen jeden žmolek

1 ks

50

065000701

Přední krycí folie pro kroužkovou vazbu dokumentů A4

Folie pro kroužkovou vazbu A4, tloušťka min. 150 mic.,
barva čirá

balení/100 ks

120

013059901

balení/100 ks

60

077000600

balení/5x20 listů

150

068009090

balení/20 listů

80

068000104

Rozdružovač kartonový, A4, s vyztuženou univerzální multiperforací, vyztuženou barevnou folií, 20 listů A-Z

1 ks

50

068020300

Rozešívačka kancelářská
Rozešívačka kancelářských sešívacích drátků

7,40 Kč

370,00 Kč

1 ks

1 000

026050102
026050104
026050105
026050106

Rychlovazač A4, obyčejný, celý, kartonový
Rychlovazač, A4, obyčejný, celý, eco karton min. 200g/m2, mix barev

2,10 Kč

2 100,00 Kč

Rychlovazač A4, obyčejný, celý, prešpanový
Rychlovazač, A4, obyčejný, celý, prešpanový min. 350g/m2, mix barev

8,00 Kč

4 800,00 Kč

Připínáčky do korkové nástěnky, s plastovou
ergonomickou hlavičkou a kovovým bodcem
Rozlišovač kartonový, min. 235x105 mm, mix barev
5x20 listů v balení
Rozdružovač kartonový, A4, s vyztuženou univerzální
multiperforací, vyztuženou barevnou folií, 20 listů A-Z

Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 40 cm
Pravítko 50 cm, čiré
Pravítko plastové v transparentním provedení, délka 50 cm
Pryž bílá, velikost 60
Kvalitní bílá pryž na odstraňování zápisů tužkou pro všechny tvrdosti obyčejných tužek, jemné a čisté
gumování
Doplňující informace: Koh-I-Noor 300/60
Pryž kombinovaná, velikost 60
Kvalitní dvojbarevná polymerová pryž na tužky a inkoust, při gumování vzniká jen jeden žmolek
Přední krycí folie pro kroužkovou vazbu dokumentů A4, pro kroužkovou vazbu A4, tloušťka min. 150 mic.,
barva čirá
Doplňující informace: 100ks v balení
Připínáčky na nástěnku, barevné 100 ks, mix barev
Připínáčky do korkové nástěnky, s plastovou ergonomickou hlavičkou a kovovým bodcem
Rozdružovač, proužky, mix barev 5x20 listů
Rozlišovač kartonový, min. 235x105 mm, mix barev 5x20 listů v balení

19,20 Kč

768,00 Kč

19,20 Kč

768,00 Kč

19,20 Kč

768,00 Kč

10,10 Kč

1 616,00 Kč

10,10 Kč

101,00 Kč

10,10 Kč

2 828,00 Kč

6,30 Kč

63,00 Kč

2,50 Kč

150,00 Kč

3,30 Kč

198,00 Kč

7,10 Kč

213,00 Kč

9,80 Kč

294,00 Kč

2,00 Kč

500,00 Kč

2,20 Kč

110,00 Kč

79,40 Kč

9 528,00 Kč

9,10 Kč

546,00 Kč

33,60 Kč

5 040,00 Kč

21,00 Kč

1 680,00 Kč

259

Rychlovazač A4, obyčejný, celý, prešpanový

Rychlovazač, A4, obyčejný, celý, prešpanový min.
350g/m2, mix barev

1 ks

600

026011101
026011102
026011103
026011105
026011106
026011107
026011108
026011109
026011110

260

Rychlovazač A4, závěsný, celý, kartonový

Rychlovazač, A4, závěsný, celý, eco karton min.
200g/m2, mix barev

1 ks

300

026050303
026050304
026050305
026050306

Rychlovazač A4, závěsný, celý, kartonový
Rychlovazač, A4, závěsný, celý, eco karton min. 200g/m2, mix barev

3,30 Kč

990,00 Kč

Rychlovazač A4, závěsný, celý, prešpanový
Rychlovazač, A4, závěsný, celý, prešpanový min. 350g/m2, mix barev

10,00 Kč

7 000,00 Kč

261

Rychlovazač A4, závěsný, celý, prešpanový

Rychlovazač, A4, závěsný, celý, prešpanový min.
350g/m2, mix barev

1 ks

700

026011200
026011210
026011220
026011230
026011240
026011250
026011260
026011270
026011280
026011290

262

Rychlovazač polypropylenový, A4

Polypropylénový s průhlednou přední stranou, zadní
strana celobarevná

1 ks

600

026040103
026040106
026040108
026040109
026040111

Rychlovazač polypropylenový, A4
Polypropylénový s průhlednou přední stranou, zadní strana celobarevná
Doplňující informace: mix barev

2,60 Kč

1 560,00 Kč

263

Rychlovazač polypropylenový, A4 s euroděrováním

Polypropylénový s průhlednou přední stranou, zadní
strana celobarevná, na boku euroděrování

1 ks

400

026060200
026060201
026060203
026060204
026060205

Rychlovazač polypropylenový, A4 s euroděrováním
Polypropylénový s průhlednou přední stranou, zadní strana celobarevná, na boku euroděrování
Doplňující informace: mix barev

2,60 Kč

1 040,00 Kč

264

Sáčky mikrotenové, 180x270 mm/1 000 ks

5

072080100

Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 180x270 mm/1 000ks

56,60 Kč

283,00 Kč

Sáčky mikrotenové, 220x320 mm/1 000 ks

balení/1 000 ks

10

072080200

Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 220x320 mm/1 000ks

70,40 Kč

704,00 Kč

266

Sáčky mikrotenové, 260x350 mm/1 000 ks

balení/1 000 ks

5

072080300

Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 260x350 mm/1 000ks

93,90 Kč

469,50 Kč

267
268
269

Sáček rychlouzaviratelný, 60x80 mm/100 ks
Sáček rychlouzaviratelný, 80x120 mm/100ks
Sáček rychlouzaviratelný, 100x150 mm/100 ks

Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 180x270
mm/1 000ks
Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 220x320
mm/1 000ks
Sáčky mikrotenové skládané v boxu, min. 260x350
mm/1 000ks
Sáček se zipem, 60x80 mm/100 ks, čiré
Sáček se zipem, 80x120 mm/100 ks, čiré
Sáček se zipem, 100x150 mm/100 ks, čiré

balení/1 000 ks

265

balení/100 ks
balení/100 ks
balení/100 ks

5
10
5

072100700
072100600
072100500

6,90 Kč
13,80 Kč
17,30 Kč

34,50 Kč
138,00 Kč
86,50 Kč

270

Sešit A4, recyklovaný, čistý, 60L

Sešit A4, recyklovaný, čistý, 60 listů

1 ks

100

073546002

12,80 Kč

1 280,00 Kč

271

Sešit A4, recyklovaný, čtvereček, 60L

Sešit A4, recyklovaný, čtvereček, 60 listů

1 ks

150

073546502

12,80 Kč

1 920,00 Kč

272

Sešit A4, recyklovaný, linka, 60L

Sešit A4, recyklovaný, linka, 60 listů

1 ks

100

073546402

12,80 Kč

1 280,00 Kč

273

Sešit A5, recyklovaný, čistý, 60L

Sešit A5, recyklovaný, čistý, 60 listů

1 ks

100

073556002

6,50 Kč

650,00 Kč

274

Sešit A5, recyklovaný, čtvereček, 60L

Sešit A5, recyklovaný, čtvereček, 60 listů

1 ks

50

073556502

6,50 Kč

325,00 Kč

275

Sešit A5, recyklovaný, linka, 60L

Sešit A5, recyklovaný, linka, 60 listů

1 ks

150

073556402

6,50 Kč

975,00 Kč

276

Sešit A6, recyklovaný, linka, 40L

Sešit A6, recyklovaný, linka, 40 listů

1 ks

100

073564400

277

Sešívačka, výkon 100 listů

Sešívačka s robustní technikou, celokovová, sešití 100
listů, hloubka vkládání min. 65 mm, spojovače min.
23/8 až 23/15

1 ks

20

074072100

Sáček se zipem, 60x80 mm/100 ks, čiré
Sáček se zipem, 80x120 mm/100 ks, čiré
Sáček se zipem, 100x150 mm/100 ks, čiré
Sešit A4, recyklovaný, čistý, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A4, recyklovaný, čtvereček, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A4, recyklovaný, linka, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A5, recyklovaný, čistý, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A5, recyklovaný, čtvereček, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A5, recyklovaný, linka, 60 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešit A6, recyklovaný, linka, 40 listů
Doplňující informace: Brněnské papírny
Sešívačka, výkon 100 listů
Sešívačka s robustní technikou, celokovová, sešití 100 listů, hloubka vkládání min. 65 mm, spojovače min.
23/8 až 23/15

278

Sešívačka, výkon 50 listů

Sešívačka s robustní technikou, sešití 50 listů, hloubka
vkládání min. 60 mm, spojovače min. 24/6 až 24/8

1 ks

120

074072800

60

279

Sešívačka, výkon 30 listů

280

Sešívačka malá, výkon 10 listů

Sešívačka s robustní technikou, sešití 30 listů, hloubka
1 ks
vkládání min. 60 mm, spojovače min. 24/6 až 24/8
Sešívačka malá, sešití 10 listů, hloubka vkládání min. 45
1 ks
mm, spojovače č.10

3,40 Kč

340,00 Kč

139,20 Kč

2 784,00 Kč

Sešívačka, výkon 50 listů
Sešívačka s robustní technikou, sešití 50 listů, hloubka vkládání min. 60 mm, spojovače min. 24/6 až 24/8

50,40 Kč

6 048,00 Kč

074072400

Sešívačka s robustní technikou, sešití 30 listů, hloubka vkládání min. 60 mm, spojovače min. 24/6 až 24/8

25,50 Kč

1 530,00 Kč

80

074073000

Sešívačka malá, výkon 10 listů
Sešívačka malá, sešití 10 listů, hloubka vkládání min. 45 mm, spojovače č.10

16,80 Kč

1 344,00 Kč

Skartovací stroj, Skartovačka papíru kapacita min. 17 listů/70 g/m², automatický start/stop, zpětný chod,
tepelná pojistka motoru proti přehřátí, signalizace zaplněného nebo vyjmutého koše, objem odpadní
nádoby min. 30l, skartování kreditních karet a CD, stupeň utajení dle vzhlášky č. 528/2005 Sb. typ 2 (Ddůvěrné), šíře řezu max. 3,8x40 mm,

3 329,00 Kč

166 450,00 Kč

7,30 Kč
12,10 Kč
2,30 Kč
4,80 Kč
2,40 Kč

219,00 Kč
363,00 Kč
805,00 Kč
384,00 Kč
240,00 Kč

281

Skartovací stroj

Skartovačka papíru kapacita min. 17 listů/70 g/m²,
automatický start/stop, zpětný chod, tepelná pojistka
motoru proti přehřátí, signalizace zaplněného nebo
vyjmutého koše, objem odpadní nádoby min. 30l,
skartování kreditních karet a CD, stupeň utajení dle
vzhlášky č. 528/2005 Sb. typ 2 (D-důvěrné), šíře řezu
max. 3,8x40 mm,

282
283
284
285
286

Spojovače kancelářské, 23/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 23/15, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/6, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, č. 10, 1 000 ks

Spojovače kancelářské, 23/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 23/15, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/6, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, č. 10, 1 000 ks

balení/1 000 ks
balení/1 000 ks
balení/1 000 ks
balení/1 000 ks
balení/1 000 ks

30
30
350
80
100

070200900
070201400
070200200
070300300
070200100

287

Sponkovač klip

Sponkovač pro sepnutí až 50 listů papíru

1 ks

15

079060101

288

Spony do sponkovače klip

Spony do sponkovače

balení/50 ks

30

079060200

289

Spony archivační/50ks

Spona z PVC pro archivaci děrovaných dokumentů.
Slouží k archivaci obsahu pořadače pro vložení do
archivační krabice.

balení/50 ks

10

079070104

290

Spony dopisní 28mm

Dopisní spony oblé 28 mm pozinkované

balení/100 ks

150

079004200

291

Spony dopisní 28mm, barevné

Dopisní spony oblé 28 mm pozinkovaný drát, potažený
barevným plastem

balení/75 ks

100

20301011

292

Spony dopisní 32mm

Dopisní spony oblé 32 mm pozinkované

balení/100 ks

150

079040400

293

Spony dopisní 32mm, barevné

Dopisní spony oblé 32 mm pozinkovaný drát, potažený
barevným plastem

balení/75 ks

150

079030301

294

Spony dopisní 50mm

Dopisní spony oblé 50 mm pozinkované

balení/75 ks

150

079004410

1 ks

50

wallner HC1601
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Spojovače kancelářské, 23/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 23/15, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/6, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, 24/8, 1 000 ks
Spojovače kancelářské, č. 10, 1 000 ks
Sponkovač klip
Sponkovač pro sepnutí až 50 listů papíru
Spony do sponkovače klip
Spony do sponkovače
balení/50 ks
Spony archivační/50ks
Spona z PVC pro archivaci děrovaných dokumentů. Slouží k archivaci obsahu pořadače pro vložení do
archivační krabice.
Spony dopisní 28mm
Dopisní spony oblé 28 mm pozinkované
Doplňující informace: balení/100 ks
Spony dopisní 28mm, barevné
Dopisní spony oblé 28 mm pozinkovaný drát, potažený barevným plastem
Spony dopisní 32mm
Dopisní spony oblé 32 mm pozinkované
Doplňující informace: balení/100 ks
Spony dopisní 32mm, barevné
Dopisní spony oblé 32 mm pozinkovaný drát, potažený barevným plastem
Spony dopisní 50mm
Dopisní spony oblé 50 mm pozinkované
Doplňující informace: balení/75 ks

33,80 Kč

507,00 Kč

42,40 Kč

1 272,00 Kč

98,20 Kč

982,00 Kč

2,60 Kč

390,00 Kč

6,30 Kč

630,00 Kč

2,80 Kč

420,00 Kč

9,50 Kč

1 425,00 Kč

7,50 Kč

1 125,00 Kč

295

Spony dopisní 50mm, barevné

296

Spony dopisní 75mm

Dopisní spony oblé 50 mm pozinkovaný drát, potažený
barevným plastem
Dopisní spony oblé 75 mm pozinkované

297

Spony klip kovový černý 15 mm

298

balení/25 ks

50

HKA0546

balení/25 ks

50

079020600

Spony klip kovový černý 15 mm

balení/12 ks

70

079000002

Spony klip kovový černý 19 mm

Spony klip kovový černý 19 mm

balení/12 ks

100

079000101

299

Spony klip kovový černý 25 mm

Spony klip kovový černý 25 mm

balení/12 ks

100

079000200

300

Spony klip kovový černý 32 mm

Spony klip kovový černý 32 mm

balení/12 ks

100

079000300

301

Spony klip kovový černý 41 mm

Spony klip kovový černý 41 mm

balení/12 ks

80

079000402

302

Spony klip kovový černý 51 mm

Spony klip kovový černý 51 mm

balení/12 ks

20

079001501

303

Stojan drátěný na dopisy

304

Stojan drátěný na papírové bločky

305

Stojan drátěný univerzální

306

Špendlíky

Špendlíky s barevnou hlavičkou

balení/100 ks

50

077000800

307

Tabule bílá 900x1200 mm

Bílá magnetická tabule s lakovaným povrchem, s
výbornou stíratelností, hliníkový rám a hliníková
odkládací lišta, včetně sady na připevnění na zeď

1 ks

8

110002000

308

Tabule korková 40x60 cm jednostranná

Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem

1 ks

15

110041202

309

Tabule korková 60x80 cm jednostranná

Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem

1 ks

15

110040000

310

Tabule korková 60x90 cm jednostranná

Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem

1 ks

10

110041300

311

Tabule korková 90x120 cm jednostranná

Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem

1 ks

35

110041500

312

Tabule samolepící, min. 460x585 mm, mix barev

Samolepicí povrch tabule, okamžité přichycení
dokumentů bez špendlíků, pomocí oboustranně
lepících úchytů snadno umístítelné na zeď

1 ks

30

110020600

313

Taška mikrotenová, nosnost 4 kg, košilka/100 ks

Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku

balení/100 ks

90

05030000

314

Taška mikrotenová, nosnost 10 kg, košilka/100 ks

Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku

balení/100 ks

40

086002400

315
316
317

Taška mikrotenová, nosnost 15 kg, košilka/100 ks
Taška PE s průhmatem, 380x440 mm, mix barev
Trojúhelník s kolmicí, čirý

Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku
Taška PE s průhmatem, 380x440 mm, mix barev
Trojúhelník s kolmicí, čirý

balení/100 ks
1 ks
1 ks

25
500
50

13050
086001501
061062201

318

Tuhy do kružítka

Náhradní tuhy do kružítka, 10 ks v plastovém obalu,
seříznuté, grafitová tuha o průměru 1,9 mm, délka tuhy balení/10 ks
25 mm

20

090070100

319

Tuhy do mikrotužky HB 0,5 mm

Tuhy do mikrotužky HB 0,5 mm

balení/12 ks

70

090030399

320

Tuhy do mikrotužky HB 0,7 mm

Tuhy do mikrotužky HB 0,7 mm

balení/12 ks

30

090031100

321

Tuhy grafitové, versatil HB

Náhradní tuhy

balení/12 ks

80

090050600

322

Tužka versatil

Tužka versatil s hrotítkem na tuhy

1 ks

25

093003000

323

Tužka automatická 0,5 mm

Mikrotužka se zásuvným hrotem 0,5 mm, pogumovaný
úchop, kovový mechanismus pro posun tuhy

1 ks

200

091050100

324

Tužka automatická 0,7 mm

Mikrotužka se zásuvným hrotem 0,7 mm, pogumovaný
úchop, kovový mechanismus pro posun tuhy

1 ks

50

091004200

325
326
327

Tužka č. 1 (B), s pryží, grafitová
Tužka č. 2 (HB), s pryží, grafitová
Tužka č. 3 (H), s pryží, grafitová

Tužka č. 1 (B), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná
Tužka č. 2 (HB), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná
Tužka č. 3 (H), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná

1 ks
1 ks
1 ks

200
150
700

092010600
092003600
092010800

328

Ubrousky 24x24/100 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

Ubrousky 24x24/100 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

balení/100 ks

50

329

Ubrousky 24x24/250 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

Ubrousky 24x24/250 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

balení/250 ks

10

330

Ubrousky čistící na monitor/100 ks

Ubrousky čistící na monitor, antistatický účinek

balení/100 ks

60

085003501

331

Ukazovátko laserové, dosah min. 600 m

Ukazovátko laserové, dosah min. 600 m

1 ks

20

P-WL001

332

Vazač kroužkový manuální

1 ks

15

148000100

333

Zadní kartonové desky pro kroužkovou vazbu A4

balení/100 ks

120

01306xxx

334

Záložky šipky, plastové, mix barev

balení/5x25 ks

800

005193710

335

Zásobník na spony magnetický

1 ks

35

081003900
083100100
083100300
083100400
083100500
083100600
083100700
083100800
083100900
083101000

Stojan k rozdělení dopisů na 3 sekce, provedení kov,
1 ks
černý, stříbrný
Stojan drátěný na papírové bločky, provedení kov,
1 ks
černý, stříbrný
Stojánek na psací a kancelářské potřeby, provedení kov,
1 ks
černý, stříbrný

Vazač kroužkový manuální, kapacita děrování min. 12
listů, kapacita vazby min. 280 listů
Obálky pro kroužkovou vazbu, provedení leštěný karton,
250 g, A4, mix barev
Záložky ve tvaru šipky, plastové, min. 42x12 mm,
popisovatelné, balení 5 barev po 25 záložkách,
vícenásobné použití
Zásobník na spony magnetický

15
15
80

336

Zásuvka na spisy, plastová

Plastová zásuvka na dokumenty A4, zasunovací, z
pevného plastu, mix barev

1 ks

250

337

Zásuvka na spisy, drátěná, 3 zásuvky

Zásuvka drátěná na spisy A4, 3 zásuvky, černá, stříbrná

1 ks

90

338

Zásuvka na spisy, drátěná, 5 zásuvek

Zásuvka drátěná na spisy A4, 5 zásuvek, černá, stříbrná

1 ks

70

Značkovač, pernament, mix barev

Popisovač, určen pro psaní na papír/karton, klínový
hrot 5 mm, šíře stopy min. 1-4 mm, mix barev (černý,
modrý, zelený, červený)

340

Značkovač, stíratelný, mix barev

Popisovač, určen pro psaní na bílé smaltové tabule,
inkoust za sucha stíratelný, válcový hrot, šíře stopy min. 1 ks
2,5 mm, mix barev (černý, modrý, zelený, červený)

341

Zvlhčovač prstů

Gelový zvlhčovač prstů vhodný pro práci s bankovkami a
1 ks
foliemi, vysoká kvalita, min. 20g

339

1 ks

1 000

081007303
081007103
081007001
081007101
081006603
081006901

Bílá magnetická tabule s lakovaným povrchem, s výbornou stíratelností, hliníkový rám a hliníková odkládací
lišta, včetně sady na připevnění na zeď
Tabule korková 40x60 cm jednostranná
Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem
Tabule korková 60x80 cm jednostranná
Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem
Tabule korková 60x90 cm jednostranná
Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem
Tabule korková 90x120 cm jednostranná
Kvalitní korková tabule s dřevěným rámem
Tabule samolepící, min. 460x585 mm, mix barev
Samolepicí povrch tabule, okamžité přichycení dokumentů bez špendlíků, pomocí oboustranně lepících
úchytů snadno umístítelné na zeď
Taška mikrotenová, nosnost 4 kg, košilka/100 ks
Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku
Taška mikrotenová, nosnost 10 kg, košilka/100 ks
Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku
Mikrotenové košilové tašky s úchytem v bloku
Taška PE s průhmatem, 380x440 mm, mix barev
Trojúhelník s kolmicí, čirý
Tuhy do kružítka
Náhradní tuhy do kružítka, 10 ks v plastovém obalu, seříznuté, grafitová tuha o průměru 1,9 mm, délka tuhy
25 mm
Doplňující informace: Koh-I-Noor
Tuhy do mikrotužky HB 0,5 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Tuhy do mikrotužky HB 0,7 mm
Doplňující informace: Koh-I-Noor balení 12 ks
Tuhy grafitové, versatil HB
Náhradní tuhy
Doplňující informace: Koh-I-Noor balení 12 ks
Tužka versatil
Tužka versatil s hrotítkem na tuhy
Doplňující informace: Keyroad mix barev

595,00 Kč

4,50 Kč

315,00 Kč

4,70 Kč

470,00 Kč

7,40 Kč

740,00 Kč

11,50 Kč

1 150,00 Kč

18,60 Kč

1 488,00 Kč

26,10 Kč

522,00 Kč

47,20 Kč

708,00 Kč

27,60 Kč

414,00 Kč

18,40 Kč

1 472,00 Kč

9,20 Kč

460,00 Kč

678,50 Kč

5 428,00 Kč

79,40 Kč

1 191,00 Kč

136,90 Kč

2 053,50 Kč

136,90 Kč

1 369,00 Kč

366,90 Kč

12 841,50 Kč

134,60 Kč

4 038,00 Kč

12,00 Kč

1 080,00 Kč

36,30 Kč

1 452,00 Kč

19,10 Kč
1,20 Kč
4,50 Kč

477,50 Kč
600,00 Kč
225,00 Kč

9,10 Kč

182,00 Kč

3,30 Kč

231,00 Kč
225,00 Kč
2 264,00 Kč

7,70 Kč

192,50 Kč

3,30 Kč

660,00 Kč

8,20 Kč

410,00 Kč

1,60 Kč
1,30 Kč
1,60 Kč

320,00 Kč
195,00 Kč
1 120,00 Kč

095001600_100 Ubrousky 24x24/100 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

23,90 Kč

1 195,00 Kč

095001600_250 Ubrousky 24x24/250 ks bílé, 2 vrstvé, koktejl

59,60 Kč

596,00 Kč

23,50 Kč

1 410,00 Kč

081007203
081007204
081006101
081006102
059840100
059840200
059840300
509840400

Tužka automatická 0,5 mm
Mikrotužka se zásuvným hrotem 0,5 mm, pogumovaný úchop, kovový mechanismus pro posun tuhy
Tužka automatická 0,7 mm
Mikrotužka se zásuvným hrotem 0,7 mm, pogumovaný úchop, kovový mechanismus pro posun tuhy
Doplňující informace: KORES
Tužka č. 1 (B), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná
Tužka č. 2 (HB), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná
Tužka č. 3 (H), s pryží, grafitová, dřevěná, lakovaná

Ubrousky čistící na monitor/100 ks
Ubrousky čistící na monitor, antistatický účinek
Ukazovátko laserové, dosah min. 600 m
Doplňující informace: s červeným paprskem

279,50 Kč

5 590,00 Kč

886,20 Kč

13 293,00 Kč

103,50 Kč

12 420,00 Kč

7,50 Kč

6 000,00 Kč

13,20 Kč

462,00 Kč

39,80 Kč

9 950,00 Kč

Zásuvka na spisy, drátěná, 3 zásuvky
Zásuvka drátěná na spisy A4, 3 zásuvky, černá, stříbrná

172,50 Kč

15 525,00 Kč

Zásuvka drátěná na spisy A4, 5 zásuvek, černá, stříbrná

319,00 Kč

22 330,00 Kč

3,50 Kč

3 500,00 Kč

Vazač kroužkový manuální, kapacita děrování min. 12 listů, kapacita vazby min. 280 listů
Zadní kartonové desky pro kroužkovou vazbu A4
Obálky pro kroužkovou vazbu, provedení leštěný karton, 250 g, A4, mix barev
Záložky šipky, plastové, mix barev
Záložky ve tvaru šipky, plastové, min. 42x12 mm, popisovatelné, balení 5 barev po 25 záložkách, vícenásobné
použití
Zásobník na spony magnetický

Plastová zásuvka na dokumenty A4, zasunovací, z pevného plastu, mix barev
Doplňující informace: Herlitz
bílá, černá, červená, čirá, tr.oranžová, tr. Tyrkys, tr.modrá, tr.zelená, antracit,…

Značkovač, pernament, mix barev
Popisovač, určen pro psaní na papír/karton, klínový hrot 5 mm, šíře stopy min. 1-4 mm, mix barev (černý,
modrý, zelený, červený)

700

059860100
059860110
059860120
059860130

Značkovač, stíratelný, mix barev
Popisovač, určen pro psaní na bílé smaltové tabule, inkoust za sucha stíratelný, válcový hrot, šíře stopy min.
2,5 mm, mix barev (černý, modrý, zelený, červený)

50

101000700

Zvlhčovač prstů
Gelový zvlhčovač prstů vhodný pro práci s bankovkami a foliemi, vysoká kvalita, min. 20g
Zvýrazňovač, mix barev
Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost barev, s velkým zásobníkem inkoustu, barva min.
žlutá, oranžová, růžové, zelená

Zvýrazňovač, mix barev

Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost
barev, s velkým zásobníkem inkoustu, barva min. žlutá,
oranžová, růžové, zelená

1 ks

300

343

Zvýrazňovač, sada 6 ks, mix pastelových barev

Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost
barev, s velkým zásobníkem inkoustu, mix pastelových
barev

balení/6 ks

150

36246

Zvýrazňovač, sada 6 ks, mix zářivých barev

Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost
balení/6 ks
barev, s velkým zásobníkem inkoustu, mix zářivých barev

150

102004320

Zvýrazňovač, sada 6 ks, mix pastelových barev
Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost barev, s velkým zásobníkem inkoustu, mix pastelových
barev
Zvýrazňovač, sada 6 ks, mix zářivých barev
Rychleschnoucí, seříznutý hrot, 1-5 mm, světlostálost barev, s velkým zásobníkem inkoustu, mix zářivých
barev

4,80 Kč

3 360,00 Kč

19,00 Kč

950,00 Kč

3,70 Kč

1 110,00 Kč

46,10 Kč

6 915,00 Kč

31,50 Kč

4 725,00 Kč
1 558 979,00 Kč

Celková nabídková cena bez DPH (Kč)
Uchazeč vyplní sloupce (6) až (8)

Vladimíra
Hladká

705,00 Kč

11,90 Kč

28,30 Kč

342

Pozn.

14,10 Kč

7,50 Kč

102004300
102004301
102004302
102004303
102004304

344

Spony dopisní 50mm, barevné
Dopisní spony oblé 50 mm pozinkovaný drát, potažený barevným plastem
Dopisní spony oblé 75 mm pozinkované
Spony klip kovový černý 15 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Spony klip kovový černý 19 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Spony klip kovový černý 25 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Spony klip kovový černý 32 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Spony klip kovový černý 41 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Spony klip kovový černý 51 mm
Doplňující informace: balení/12 ks
Stojan drátěný na dopisy
Stojan k rozdělení dopisů na 3 sekce, provedení kov, černý, stříbrný
Stojan drátěný na papírové bločky
Stojan drátěný na papírové bločky, provedení kov, černý, stříbrný
Stojan drátěný univerzální
Stojánek na psací a kancelářské potřeby, provedení kov, černý, stříbrný
Špendlíky s barevnou hlavičkou
Doplňující informace: balení/100 ks
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Příloha č. 2 – Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog
zadavatele
Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog zadavatele
Podklady musí být dodány v textovém formátu CSV v následujícím rozsahu položek.
KOD; KATEGORIE; NAZEV; CENA_DPH; CENA_BEZ_DPH; DPH; POCET; JEDNOTKA;
KRATKY_POPIS; POPIS; VYROBCE; BARVA; VELIKOST; OBRAZEK
Výše uvedená posloupnost položek musí být zachována.
KOD - unikátní kód produktu od dodavatele (číselně/slovně – podle zvyklostí dodavatele)
KATEGORIE – slovní uvedení příslušné kategorie produktu, v případě zařazení do více kategorií,
oddělit jednotlivé kategorie lomítkem (např. Kancelářské potřeby/Psací potřeby), u všech produktů ve
stejné kategorii musí být název kategorie shodný
NAZEV - název produktu (slovně)
CENA_DPH - cena s DPH (číselná hodnota bez mezer)
CENA_BEZ_DPH - cena bez DPH (číselná hodnota bez mezer)
DPH - výše DPH v procentech (číselná hodnota bez mezer)
POCET - počet kusů / balení (číselná hodnota bez mezer)
JEDNOTKA - jednotka, ve které se bude produkt prodávat (slovně např. kus, balení, krabice)
KRATKY_POPIS - zkrácený popis produktu (slovně)
POPIS - rozsáhlejší popis produktu (slovně)
VYROBCE - výrobce produktu (slovně)
BARVA - barva produktu (slovně)
VELIKOST - velikost produktu (slovně)
OBRAZEK - unikátní název obrázku produktu
Nepovinné položky jsou POPIS, BARVA, VELIKOST.
Obrázky produktů musí být dodány v samostatné složce, každý obrázek musí být pojmenovaný
příslušným unikátním názvem. Formát obrázku musí být JPG.

Za společnou nabídku ASTRA kancelářské potřeby s.r.o. a Eagle Eyes a.s.
Bereme na vědomí a akceptujeme Požadavky zadavatele na data pro interní elektronický katalog
zadavatele
V Karviné

podepsal
Vladimír Digitálně
Vladimíra Hladká
2021.09.06
a Hladká Datum:
14:16:45 +02'00'

Vladimíra Hladká

Simona
Pechanová

Digitálně podepsal
Simona Pechanová
Datum: 2021.09.06
16:24:19 +02'00'
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