
 
Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor, n.o., ako verejný obstarávateľ a 

realizátor projektu „Zmena II“  ITMS kód Projektu:  27120130602 v zmysle zákona 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  zverejňuje 

 

výzvu na predloženie cenovej ponuky 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Agentúra podporovaného zamestnávania Somotor n.o. 

IČO : 35581166 

DIČ: 2021862667 

zastúpená: RNDr., Bc. Adriana Ogou 

Sídlo: Agátová 2, 076 35 Somotor  

Poštová adresa:  076 35 Somotor, Agátová 2  

Telefón: +421566396475 

E-mail: ogou21@yahoo.com 

 

2. Predmet zákazky: dodanie tovaru. „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“, množstvo a 
rozsah predmetu zákazky podľa opisu predmetu zákazky a prílohy č. 1. 

 

3.  Spoločný slovník obstarávania (CPV) 

Hlavný slovník CPV: 30192000-1 

Doplnkový slovník: 30192121-5, 30193500-3, 30199230-1, 30192125-3, 30197130-6, 
30192130-1, 30197220-4, 30197644-2, 30192160-02, 2852100-8, 22830000-7, 22851000-0, 
22852000-7. 

 

4. Opis predmetu zákazky 
V rámci  implementácie  „Zmena II“ sa uskutoční nákup kancelárskych potrieb. Dodávka 
tovaru bude realizovaná na základe čiastkových objednávok verejného obstarávateľa. 
Predmet zákazky zahŕňa celkom 108 položiek. Zoznam kancelárskych potrieb sa nachádza 
v prílohe č.1 tejto výzvy.  Uchádzač doplní  chýbajúce  údaje v stĺpcoch t.j. jednotkové ceny 
bez DPH, s DPH a celkovú cenu s DPH v Eur.  

Minimálne požiadavky na realizáciu zákazky: 

- určenie ceny alebo spôsob jej výpočtu  musí  byť zrozumiteľný,  jasný  a musí  zahŕňať 
všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky,   

- v cene budú započítané ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 
zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení a § 3 vyhl. č. 87/1996 Z. z. vrátane 
dopravných nákladov na miesto dodania predmetu zákazky. 



- cena je dohodnutá ako cena zmluvná, vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku 
dňu  predloženia  ponuky  a je  platná  do  zmluvného  termínu  dokončenia  predmetu 
zákazky,  

- tovar bude dodaný do 24 hodín na základe vystavenej objednávky verejného obstarávateľa. 

Počet kancelárskych potrieb je určený ako zistené a predpokladané množstvo spotreby. 

Presné množstvá verejný obstarávateľ uvedie v samostatných záväzných objednávkach. 

Uchádzač musí do tejto zákazky ponúknuť iba originálne a  vyhotovenia kancelárskych 
potrieb v I. akosti, napr. tonery musia byť originálne (nie repasované, druhovýroba). 
Dodávky kancelárskych potrieb nesmú obsahovať žiadne renovované resp. repasované 
časti ani súčiastky (vymeniteľné aj nevymeniteľné) a nesmú obsahovať renovované resp. 
repasované náplne. 

 

5.  Miesto a termín dodania tovaru: 

Miesto dodania tovaru: APZ  Somotor n.o., Agátová 2, 076 35 Somotor, termín dodania tovaru: 
najneskôr do  30 11.2015. 

 

6. Zdroj finančných prostriedkov verejného obstarávateľa:  
Predmet zákazky bude realizovaný  a financovaný  na základe schváleného finančného 
príspevku  zo  zdrojov  Európskeho  sociálneho  fondu,  štátneho  rozpočtu  SR  a vlastných 
zdrojov žiadateľa projektu  „Zmena II“.  Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo 
zálohu na plnenie zmluvy.  

 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:  
Celková predpokladaná cena je maximálne 2 100,00 € bez DPH s DPH: 2 520,00 €.   

 
8. Platobné podmienky/fakturácia: Úhrada za dodaný tovar  bude realizovaný formou bezhoto-

vostného platobného styku. Fakturácia bude na základe vystavených faktúr s lehotou 
splatnosti faktúry 45 dní.  

 

9. Variantne riešenia: Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantného riešenia. 
 

10. Rozdelenie zákazky na časti: Nie. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
 

11. Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 20.07.2014 do 12.00, (rozhodujúci je dátum    
a čas doručenia) zaslanie poštou - ako adresa obstarávateľa uvedená v Identifikácií   
obstarávateľa  alebo  osobné  doručenie na adresu verejného obstarávateľa. Ponuky sa 
predkladajú v slovenskom jazyku.  
Uchádzač  predloží  ponuku v samostatnom,  nepriehľadnom,  uzavretom obale. 

Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:   

- adresa uvedená v bode 1 

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 



- označenie „Zmena II“ - „Materiál spotrebný - Kancelárske potreby“,  a  „Neotvárať!“: 

 

12. Lehota viazanosti ponúk: 
  Lehota viazanosti ponuky predloženej uchádzačom je do: 30.11.2014 

 

13. Obsah ponuky:  Uchádzač v rámci svojej ponuky predloží: 
-  Čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej    
situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla 

-  Čestné vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke    
(len originál nie je starší ako tri mesiace k termínu predkladania ponuky, podpísaný 
štatutárnym orgánom), 

-  Opis predmetu zákazky, uchádzač uvedie kontaktnú osobu, miesto a cenu za poskytnutie 
služby,  

-  Potvrdenie o oprávnení dodávať tovar  – kópia, 
- Návrh  uchádzača —  cenová ponuka na kompletný  predmet  zákazky (položkovitý rozpočet 

na daný  predmet zákazky —   každá položka musí mať stanovenú jednotkovú cenu na 
mernú jednotku, DPH, celkovú cenu za požadované množstvo). Ponuka uchádzača musí 
byť ocenená podľa zoznamu tovaru —  spôsob určenia ceny, ktorý tvorí prílohu  č.1 tejto 
výzvy,  pričom v jednotkových  cenách na dodávaný  tovar uchádzač zahrnie všetky 
svoje náklady spojené s dodaním tovaru vrátane jeho dopravy a zloženia do miesta 
plnenia uvedeného v objednávke verejného obstarávateľa. 

 

14. Cena a spôsob určenia ceny: Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady 
spojené s predmetom zákazky.  cenu  žiadame  stanoviť  v štruktúre:  názov  položky,  merná  
jednotka,  množstvo, jednotková cena bez DPH, sadzba a výška DPH, cena s DPH. 
Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"), musí v cenovej ponuke 
uviesť cenu bez DPH v €, DPH v % a v € a celkovú cenu v € (vrátane DPH). 

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú celkovú cenu. 

 

15. Kritériá na vyhodnotenie doručených ponúk: Jediným kritériom na posúdenie predmetu 
zákazky je najnižšia celková cena, úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorého cena 
je najnižšia zo všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky.  

 

16. Vyhodnotenie ponúk: Otváranie obálok s ponukami dňa 20.07.2014 o 13.00 hod., APZ  
Somotor n.o., Agátová 2, 076 35 Somotor, kancelária  štatutára bez účasti uchádzačov. 

 
17. Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom: Obstarávateľ po 

vyhodnotení ponúk bezodkladne  pošle  všetkým  uchádzačom   oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku, ostatným 
pošle oznámenie, že neuspeli. V oznámení budú uvedené dôvody, pre ktoré ich ponuka 
nebola prijatá. Oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk pošle obstarávateľ všetkým 
uchádzačom súčasne. 

 

18. Ďalšie informácie  obstarávateľa:  
a) Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať požadované údaje a platné doklady, nebude 
obsahovať celý rozsah požadovaného tovaru ponuka nebude vyhodnocovaná. 



b) Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe 
zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona č.25/2006 Z .z. o verejnom 
obstarávaní.  

c) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky a neuzatvoriť 
zmluvu s úspešných uchádzačom.  

d)Všetky výdavky, spojené s prípravou a podaním ponuky znáša uchádzač. 

e) Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk v prípade jej 
neprijateľnosti z dôvodu neprimerane vysokej ceny, ktorá bude prekračovať výšku 
finančných prostriedkov vyčlenených verejným obstarávateľom na tento účel. 

f) Uchádzač môže obstarávateľa požiadať o ďalšie informácie k predmetu  zákazky 
najneskôr do 15. 07. 2014 do 14.00 hod. elektronickou poštou zasielanou na  e-mailovú 
adresu ogou21@yahoo.com. Následne mu budú odoslané doplňujúce  informácie 
elektronickou poštou.  

            __________________________                                                                                

Somotor 01.07.2014                                                                              RNDr., Bc .Adriana Ogou 

 

 

 

Príloha č. 1: Položkovitý zoznam tovarov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Príloha č. 1 k výzve na predkladanie ponúk: Položkovitý zoznam tovarov 

Opis predmetu zákazky a rozpis požadovaného tovaru : 

P.č. 
Názov tovaru, 

špecifikácia/parametre 

Merná 

jednotka 

(MJ) 

Počet 

MJ 

Cena 

za MJ 

bez 

DPH 

Cena 

za MJ 

s DPH 

Cena  

spolu s 

DPH 

1. 

Kancelársky papier, formát A4, 80 

g/m
2
, extra biely (CIE 146), opacita 

min. 90%, hrúbka: 105 μm; vhodný 

pre obojstrannú čiernobielu aj 

farebnú tlač a kopírovanie a tlač vo 

vysokorýchlostných kopírkach a 

tlačiarňach 

Bal. - po 500 

hárkov 
50 

   

2. 

Farebný kancelársky papier, 

formát A4, gramáž 80g/m
2
, vhodný 

pre obojstrannú čiernobielu aj 

farebnú tlač a kopírovanie a tlač vo 

vysokorýchlostných kopírkach a 

tlačiarňach, mix farieb - pastelové 

Bal. - po 250 

ks 
1 

   

3. 

Farebný kancelársky papier, 

formát A4, gramáž 80g/m
2
, vhodný 

pre obojstrannú čiernobielu aj 

farebnú tlač a kopírovanie a tlač vo 

vysokorýchlostných kopírkach a 

tlačiarňach, mix farieb - intenzívne 

Bal. - po 500 

ks 
2 

   

4. 

Samolepiace bločky, lepia na 

papieroch a všetkých hladkých 

povrchoch, bez zvyšku 

odstrániteľné, na opakované 

použitie, s dokonalou priľnavosťou, 

netočí sa, kvalita papiera min. 70 

g/m
2
, rozmer: 76 x 76mm, mix 4 

farieb – neónová (ružová, žltá, 

zelená, oranžová) 

Bal. – po min. 

400 lístkov 
2 

   

5. 

Samolepiace bločky, lepia na 

papieroch a všetkých hladkých 

povrchoch, bez zvyšku 

odstrániteľné, na opakované 

použitie, s dokonalou priľnavosťou, 

netočí sa, kvalita papiera min. 70 

g/m
2
, rozmer: 76 x 127mm, farba 

žltá 

Bal. – po min. 

100 lístkov 
2 

   



6. 

Samolepiace záložky/prúžky, 

papierové, viacnásobne 

prelepiteľné, bezo zvyšku 

odlepiteľné zo všetkých povrchov, 

rozmer min. 15 x 40mm, 5 farieb – 

neónové: žltá, oranžová, 

bledoružová, tmavoružová, zelená 

Bal. – po 

min.5 x 100 

lístkov 

5 

   

7. 

Poznámkové bločky, nelepené, 

pastelové farby, kocka – 83x83x75 

mm, dodávané v plastovej škatuľke 

Bal. - po min. 

700 lístkov 
2 

   

8. 

Poznámkový blok, formát A4, 

linajkový, lepený/šitý, dierované na 

založenie do zakladača 

Kus - min. 50 

listov 
10 

   

9. 

Dopisné obálky C6, biele, 

samolepiace, rozmery 114x162 

mm, bez okienka, 80g/m
2
 

Bal. - po 1 000 

ks 
4 

   

10. 

Dopisné obálky C5, biele, 

samolepiace, rozmery 162x229 

mm, bez okienka, 80g/m
2
 

Bal. 

- po 1 000 ks 
4 

   

11. 

Dopisné obálky B4, biele, 

samolepiace, rozmery 250x353 

mm, 90g/m
2
 

Bal. 

- po 250 ks 
4 

   

12. 

Kartónové obálky, A4, biele, 

vyrobené z jednostrannej bielej 

skladačkovej lepenky 300 g/m
2
, bez 

lepidla rozmer 360x275mm 

Kus 100 

   

13. 
Otvárač listov, dĺžka min. 20 cm, 

s gumovým úchytom 
Kus 3 

   

14. 
Dovolenka, formát A6, blok po 100 

listov 
Kus 1 

   

17. 
Priepustka, formát A7, blok po 

100 listov 
Kus 1 

   

18. 
Kniha príchodov a odchodov, 

formát A4, min. po 50 listov 
Kus 4 

   

20. 
Spisový obal, formát A4 dvojlist, 

80g 

Bal. - po 500 

ks 
4 

   

22. Zápisník bezpečnosti práce Kus 9    

24. 
Plastové hrebene Ø 6mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 2 – 20 listov, farba 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   



čierna 

25. 

Plastové hrebene Ø 8mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 21 - 40 listov, farba 

červená 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

26. 

Plastové hrebene Ø 10mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 41 - 55 listov, farba 

modrá 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

27. 

Plastové hrebene Ø 12mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 56 - 80 listov, farba 

biela 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

28. 

Plastové hrebene Ø 14mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 81 - 100 listov, farba 

čierna 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

29. 

Plastové hrebene Ø 16mm, s 21 

krúžkami, okrúhly profil, formát 

A4, kapacita 101 - 120 listov, farba 

červená 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

30. 

Krycia fólia, farba číra, priehľadná, 

hrúbka 200μm, formát pre A4 

papier 

Bal. - po 100 

ks, 
3 

   

31. 

Krycia fólia, farba modrá, 

priehľadná, hrúbka 200μm, formát 

pre A4 papier 

Bal. - po 100 

ks, 
1 

   

32. 

Kartónové zadné strany, formát 

A4, kartón 250g, farba čierna, 

predná farebná strana s lesklým 

lakovaným povrchom, zadná strana 

v bielej matnej úprave 

Bal. - po 100 

ks 
2 

   

33. 

Kartónové zadné strany, formát 

A4, kartón 270g, farba 

tmavomodrá, z jednej strany 

povrchová reliéfna úprava v imitácii 

kože, z druhej strany hladká 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   

34. 

Kartónové zadné strany, formát 

A4, kartón 250g, farba biela, predná 

farebná strana s lesklým lakovaným 

povrchom, zadná strana v bielej 

matnej úprave 

Bal. - po 100 

ks 
1 

   



35. 

Guľôčkové pero, plastové, 

zakončenie a uzáver vo farbe 

náplne, farba: modrá 

Kus 50 

   

36. 

Guľôčkové pero, plastové, 

zakončenie a uzáver vo farbe 

náplne, farba: čierna 

Kus 20 

   

37. 

Guľôčkové pero, plastové, 

zakončenie a uzáver vo farbe 

náplne, farba: červená 

Kus 20 

   

38. 

Grafitové ceruzky, grafitové 

ceruzky v dreve, tvrdosť HB, bez 

gumy 

Kus 20 

   

39. 
Farebné ceruzky, drevené farebné 

ceruzky, dĺžka min. 175 mm 

Sada - min. po 

12ks 
10 

   

40. 
Guma, biela guma určená na 

grafitové ceruzky 
Kus 10 

   

41. 

Korekčný roller, návin min. 8m, 

jednorazový, hrot upravený na 

bočnú korekciu, šírka stopy min. 

4,2mm 

Kus 20 

   

42. 

Lepiaca tyčinka  - tuhé tyčinkové 

lepidlo na najširšie kancelárske 

použitie, na lepenie papiera, 

lepenky, fotografií a iných 

materiálov, hmotnosť min. 20g 

Kus 8 

   

43. 

Tekuté lepidlo hmotnosť min.40ml 

alebo 90g, univerzálne tekuté 

lepidlo na papier, kartón, drevo 

a pod., neobsahuje rozpúšťadlá 

Kus 5 

   

44. 

Lepiaca páska, priehľadná, lepí 

neviditeľne a silno, odolná proti 

roztrhnutiu a starnutiu, vhodné na 

bežné kancelárske práce; rozmer: 

15mm x min. 33m 

Bal. - po 10 ks 2 

   

45. 

Lepiaca páska, priehľadná, lepí 

neviditeľne a silno, odolná proti 

roztrhnutiu a starnutiu, vhodné na 

bežné kancelárske práce; rozmer: 

19mm x min. 33m 

Bal. - po 8 ks 3 

   

46. 

Obojstranná lepiaca páska, 

lepiaca páska obojstranne pokryté 

vrstvou lepidla, ľahko sa odvíjajú 

a strihajú, sú odolné voči vlhkosti. 

Kus 4 

   



Vhodné na spájanie papierov, fólií, 

ľahkej lepenky, plastových 

materiálov, na zvislé povrchy a iné; 

silná priľnavosť a času odolná 

rozmery min. 12mm x 20m 

47. 

Baliaca lepiaca páska, priehľadná, 

vysoká pevnosť v ťahu, ľahké 

odvíjanie, odolná proti roztrhnutiu, 

materiál PVC fólia, rozmer: 50mm 

x 66m 

Bal. – po 6 ks 2 

   

48. 

Baliaca lepiaca páska, farba 

hnedá, vysoká pevnosť v ťahu, 

ľahké odvíjanie, odolná proti 

roztrhnutiu, materiál PVC fólia, 

rozmer: 50mm x 66m 

Bal. – po 6 ks 2 

   

49. 

Baliaci papier, hnedý, antistatický, 

gramáž 70g/m
2
; návin 50m, rozmer: 

0,81x50m 

Rolka 3 

   

50. 

Kancelárska zošívačka, 

s technológiou „Flat Clinch“, 

celokovová, na spinky 24/6 a 26/6, 

nešmykľavá základňa, ergonomický 

tvar, kapacita min. 15 listov 

Kus 4 

   

51. 

Kancelárska zošívačka,  

s technológiou „Flat Clinch“, 

celokovová, na spinky 24/8 a 26/8, 

nešmykľavá základňa, ergonomický 

tvar, kapacita min. 30 listov 

Kus 2 

   

52. 

Spinky do zošívačky, vyrobené 

z najkvalitnejšieho oceľového 

drôtu, rozmer 24/6 

Bal. - po 1 000 

ks 
20 

   

53. 

Spinky do zošívačky, vyrobené 

z najkvalitnejšieho oceľového 

drôtu, rozmer 26/8 

Bal. – po 

1 000 ks 
10 

   

54. 

Rozošívačka, klasická, na rýchle 

odstránenie spiniek veľkosti 24/6 , 

farba červená 

Kus 8 

   

55. 

Kancelárska dierovačka, 

celokovová s posuvným pravítkom, 

kapacita dierovania min. 15 listov, 

nešmykľavá základňa, ergonomický 

tvar, jemný pogumovaný vrchný 

diel s aretáciou na ľahké uloženie, 

Kus 8 

   



rozpätie dier 8cm, farba červená 

56. 

Kancelárske nožnice, na strihanie 

papiera, kartónu, samolepiacej 

pásky a pod., strihacia časť 

z nehrdzavejúcej ocele, 

ergonomické držanie, symetrické, 

veľkosť min. 16 cm, farba 

čierna/modrá 

Kus 8 

   

57. 

Kancelárske nožnice, na strihanie 

papiera, kartónu, samolepiacej 

pásky a pod., strihacia časť 

z nehrdzavejúcej ocele, 

ergonomické držanie, asymetrické, 

veľkosť min. 21 cm, farba 

čierna/červená 

Kus 2 

   

58. 

Kancelárske spony na spisy, 

zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 25mm 

Bal. 

- po 1000 ks 
10 

   

59. 

Kancelárske spony na spisy, 

zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 32mm 

Bal. 

- po 1000 ks 
10 

   

60. 

Kancelárske spony na spisy, 

zinkové alebo plastové spony na 

papier, veľkosť 50mm 

Bal. 

-min.  po 75 ks 

10 

 

   

61. 
Zásobník / stojan na spony, 

v drôtenej úprave, farba čierna 
Kus 4 

   

62. 

Kovové klipy na dokumenty, 

farebné, na zopnutie papierov, šírka 

32 mm 

Bal. – po 12 ks 4 

   

63. 

Kovové klipy na dokumenty, 

farebné, na zopnutie papierov, šírka 

19 mm 

Bal. – po 12 ks 4 

   

64. 

Kancelárske odkladače, 

stohovateľné, z odolného plastu, 

formát A4, zadné zarážky 

umožňujú stohovať aj stupňovito 

dozadu, nepriehľadné, farba čierna, 

vonkajšie rozmery: (ŠxHxV): min. 

25x34x6,5cm 

Kus 

 
4 

   

65. 

Kancelárske odkladače, 

stohovateľné, z odolného plastu, 

formát A4, zadné zarážky 

umožňujú stohovať aj stupňovito 

Kus 4 

   



dozadu, nepriehľadné, farba biela, 

vonkajšie rozmery: (ŠxHxV): min. 

25x34x6,5cm 

66. Rozdvojka  Kus 3    

67. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbtovým štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta 5cm, 

farba červená 

Kus 4 

   

68. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbtovým štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta 5cm, 

farba žltá 

Kus 4 

   

69. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbtovým štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta 5cm, 

farba čierna 

Kus 4 

   

70. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbt. štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta min.7,5 

cm, farba zelená  

Kus 4 

   

71. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbt. štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta min.7,5 

cm, farba oranžová 

Kus 4 

   

72. 

Pákový zakladač, celoplastový, 

formát A4, s pákovou mechanikou, 

ochranným spodným kovaním, 

chrbtovým krúžkom, vymeniteľným 

chrbt. štítkom a uzatváracím 

mechanizmom; šírka chrbta min.7,5 

Kus 4 

   



cm, farba modrá 

73. 
Náhradné zasúvacie chrbtové 

štítky, papierové, šírka chrbta 5 cm 
Bal. – po 20ks 2 

   

74. 

Náhradné zasúvacie chrbtové 

štítky, papierové, šírka chrbta 7,5 

cm 

Bal. – po 20ks 2 

   

75. 

Euroobaly A4, formát A4, matný, 

priehľadný, otvor zhora, hrúbka 

min. 40μm 

Bal. 

- po 100ks 
50 

   

76. 

Euroobaly extra široké, obaly 

s eurodierovaním vhodné na 

zakladanie materiálov rozšíreného 

formátu A4, matný povrch, otvor 

zhora, vnútorné rozmery: min. 

304x220mm, hrúbka 120m 

Bal. 

- min po 25ks 
5 

   

77. 

Plastové obaly A4, plastové obaly 

s PP uzatváraním, formát A4, farba 

červená 

Kus 10 

   

78. 

Plastové obaly A5, plastové obaly 

s PP uzatváraním, formát A5, 

priehľadná 

Kus 10 

   

79. 

Rýchloviazač s eurozávesom, 

formát A4, materiál PVC, 

priehľadný predný list, zadná strana 

farebná, obojstranný nasúvací 

popisný pásik, farba modrá 

Bal. 

- po 10 ks 
3 

   

80. 

Rýchloviazač s eurozávesom, 

formát A4, materiál PVC, 

priehľadný predný list, zadná strana 

farebná, obojstranný nasúvací 

popisný pásik, farba žltá 

Bal. 

- po 10 ks 
3 

   

81. 

Rýchloviazač s eurozávesom, 

formát A4, materiál PVC, 

priehľadný predný list, zadná strana 

farebná, obojstranný nasúvací 

popisný pásik, farba červená 

Bal. 

- po 10 ks 
3 

   

82 

Rýchloviazač obyčajný, materiál 

kartón, gramáž 200g, plný predný 

list, formát A4, závesný, farba 

zelená 

Bal. 

- po 50 ks 
1 

   

83. 
Rýchloviazač obyčajný, materiál 

kartón, gramáž 200g, plný predný 

list, formát A4, závesný, farba 

Bal. 1 
   



ružová - po 50 ks 

85. 

Vrecko do odpadkového koša 

(18l), rozmery min. 450x540mm, 

materiál mikrotén 

Bal.- po 20 ks 4 

   

86. 

Vrecko do odpadkového koša 

(30l), rozmery min. 500x600mm, 

materiál mikrotén 

Bal.- min. po 

20 ks 
4 

   

87. 

Vrecko do odpadkového koša 

(60l), rozmery min. 640x710mm, 

materiál mikrotén 

Bal.- min. po 

20 ks 
4 

   

88. 

Vrecia na triedený odpad, 

materiál HDPE, rozmery 700 x 

1100mm, objem 110 ℓ, 26m, farba 

modrá 

Bal. - po 20ks 4 

   

89. 

Vrecia na triedený odpad, 

materiál HDPE, rozmery 700 x 

1100mm, objem 110 ℓ, 26m, farba 

žltá 

Bal. - po 20ks 4 

   

90. 

Toaletný papier, min. 

dvojvrstvový, bielej farby, návin 

68m, min. 490 útržkov 

Kus 100 

   

91. 
Tekuté mydlo s kolagénom, objem 

5 000 ml 
Kus 2 

   

92. 

WC blok závesný, závesný 

plastový košík do WC 

s vymeniteľnou tuhou náplňou, blok 

3 in 1 vôňa Atlantic 

Kus 10 

   

93. 
Náhradný náplň do WC bloku, 3 

in 1 vôňa Atlantic 
Kus 10 

   

94. 

Tablety do pisoárov, s intenzívnou 

vôňou, čistia a dezinfikujú, 

obsahujúce vysoko účinné látky 

odstraňujúce nečistoty 

a zabraňujúce tvorbe usadenín, bez 

fosfátov a paradichlorbenzénu, 

hmotnosť 900g 

bal 10 

   

95. 

Čistiace prostriedky na toalety, 

koncentrovaný čistiaci prostriedok 

na toalety, odstraňuje mastnostu, 

nečistoty, zažranú špinu a škvrny a 

usadený vodný kameň; ničí všetky 

baktérie, objem min. 750ml 

Kus/750ml 5 

   



96 

Toner TN 114, do digitálneho 

kopírovacieho stroja typu KM 

bizhub 162, výťažnosť 22 000 strán 

Kus 4 

   

97 

Toner MagicColor (MC) 

2400/2500 Series, Black, 

výťažnosť 4500 strán 

Kus 4 

   

98 
Toner MC 2400/2500 Series, 

Cyan, výťažnosť 4500 strán 
Kus 3 

   

99 
Toner MC 2400/2500 Series, 

Magenta, výťažnosť 4500 strán 
Kus 3 

   

100 
Toner MC 2400/2500 Series, 

Yellow, výťažnosť 4500 strán 

Kus 

 
3 

   

101 

Kazeta do laserovej tlačiarne, kód 

Q2612A, výťažnosť 2 000 strán, typ 

tlačiarne HP LJ 1015 

Kus 

 
4 

   

102 

Toner TN-109, výťažnosť 16 000 

strán, do digitálneho kopírovacieho 

stroja KM bizhub 130f 

Kus 6 

   

103 

Toner do tlačiarne typu Konica 

Minolta PagePro 1350W, 

výťažnosť 6 000 strán 

Kus 5 

   

104. 
Toner EPSON WorkForce 

WP4000 black XXL 3.400 strán 
kus 4 

   

105 
Toner EPSON WorkForce 

WP4000 yellow XXL 3.400 strán 
kus 4 

   

106 
Toner EPSON WorkForce 

WP4000 magenta XXL 3.400 strán 
kus 4 

   

107 
Toner EPSON WorkForce 

WP4000 cyan XXL 3.400 strán 
kus 4 

   

108 
Toner MINOLTA TN116 Bizhub 

164 
kus 4 

   

 


