Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170049

RÁMCOVÁ DOHODA
O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

mezi těmito účastníky

ČESKÁ REPUBLIKA – MINISTERSTVO
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

-a-

MICOS spol. s r.o.
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Tato RÁMCOVÁ DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB (dále
jen „Dohoda“) se uzavírá níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito stranami:
Česká republika – Ministerstvo životního prostředí
se sídlem:
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
IČO:
00164801
zatoupená:
Ing. Martinou Setzerovou, ředitelkou odboru provozního
kontaktní osoba:
Miloš Udržal (tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „MŽP“)
-aMICOS spol. s r.o.
se sídlem:
Vápenice 2970/17, 796 01 Prostějov
IČO:
00533394
DIČ:
CZ00533394 (je plátcem DPH)
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7046
zastoupená:
Ing. Vladimírem Vitáskem, jednatelem
kontaktní osoba:
xxxxxxxxxx (tel.: xxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxx)
bankovní spojení:
xxxxxxxxxx
číslo účtu:
xxxxxxxxxx
(dále jen „Dodavatel“)
(MŽP a Dodavatel dále společně jen „Strany“ a jednotlivě „Strana“)
VZHLEDEM K TOMU, že:

(A)

MŽP jedná svým jménem na účet svůj a pověřujících veřejných zadavatelů (dále společně
jen „kupující”) uvedených v Čl. I. této Dohody na základě Smlouvy o centralizovaném
zadávání na nákup komodity Kancelářské potřeby ze dne 03. 11. 2016;

(B)

kupující mají na základě provedeného centralizovaného zadávacího řízení na podlimitní
veřejnou zakázku s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro resort Ministerstva životního
prostředí“, systémové číslo Gemin: T002/16/V00047031, systémové číslo E-ZAK:
P16V00002441 (dále jen „Veřejná zakázka“), zájem na zajištění dodávek kancelářských
potřeb v rozsahu a dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 této Dohody; a

(C)

nabídka Dodavatele podaná na Veřejnou zakázku byla vybrána jako nejvhodnější a Dodavatel
má veškeré věcné a jiné předpoklady pro dodání požadovaných kancelářských potřeb
a má zájem tyto kancelářské potřeby pro kupující v souladu s touto Dohodou a podmínkami
Veřejné zakázky dodat,

DOHODLY SE STRANY na následujícím:
Článek I.
DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ
1.1

Definice. Níže uvedené termíny této Dohody mají význam definovaný v tomto odstavci:
„Cena“

má význam uvedený v článku V. této Dohody;

„Dílčí objednávka“

znamená jakoukoli objednávku dílčích dodávek ze strany
kupujících, jejímž předmětem plnění jsou jednotlivé dodávky
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kancelářských potřeb dle Přílohy
realizované v rámci této Dohody;

č. 2 této

Dohody

„Dodací místo“

znamená místo plnění Dílčích objednávek; seznam
Dodacích míst je uveden v Příloze č. 1 této Dohody;

„Dodavatel“

má význam uvedený u specifikace Stran v úvodu této
Dohody;

„MŽP“ nebo „Ministerstvo
životního prostředí“

má význam uvedený u specifikace Stran v úvodu této
Dohody;

„Občanský zákoník“

znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů;

„Objednatel“ nebo „kupující“

znamená Ministerstvo životního protředí
organizace Ministerstva životního prostředí;

„Oprávněná osoba“

má význam uvedený v článku VII. této Dohody;

„Položka“

znamená pro účely této Dohody 1 (slovy: jeden) druh
požadovaných kancelářských potřeb;

„Protokol“

má význam uvedený v článku X. této Dohody;

„Resortní organizace MŽP“

znamená tyto resortní organizace MŽP:

a

resortní

Česká republika – Agentura ochrany přírody a krajiny
České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11;
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
Na Břehu 267, 190 00 Praha 9;
Česká republika – Správa Národního parku České
Švýcarsko
Pražská 52, 407 46 Krásná Lípa;
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10;
Česká geologická služba
Klárov 131/3, 118 21 Praha 1;
Český hydrometeorologický ústav
Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4;
Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí 3, 252 43 Průhonice;
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3, 543 11 Vrchlabí;
Správa Národního parku Podyjí
Na Vyhlídce 5, 669 01 Znojmo;
Správa Národního parku Šumava
1. máje 260, 385 01 Vimperk;
Státní fond životního prostředí České republiky
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (kontaktní adresa:
Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4);
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Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné
zahradnictví, v.v.i.
Květnové nám. 391, 252 43 Průhonice;
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.
Podbabská 2582/30, 160 00 Praha 6;
„Třetí strana“

znamená jakýkoliv subjekt odlišný od Stran; a

„Zboží“

znamená veškeré budoucí dodávky kancelářských potřeb
podle Přílohy č. 2 této Dohody a zadání Objednatele,
specifikované dále vždy pak na základě Dílčích objednávek
Objednatele.

1.2

Členění Dohody. Členění této Dohody do článků a odstavců a zařazení nadpisů je prováděno
pouze pro účely usnadnění orientace a nemá vliv na význam nebo výklad této Dohody. Výrazy
„tato Dohoda“, „této Dohody“, „podle této Dohody“ a výrazy jim obdobné se týkají této Dohody
a nikoliv jakéhokoliv konkrétního článku či odstavce či jiné části této Dohody, a zahrnují
jakoukoliv smlouvu nebo dokument doplňující či rozšiřující tuto Dohodu. Pokud to není
v rozporu s předmětem či kontextem této Dohody, odkazy v této Dohodě na články a odstavce
představují odkazy na články a odstavce této Dohody.

1.3

Významy. Slova vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a naopak, slova
vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a střední rod a naopak, a výrazy vyjadřující osoby
zahrnují fyzické i právnické osoby a naopak.

1.4

Odkazy na zákony a jiné odkazy. Všechny odkazy v této Dohodě na zákony budou vykládány
jako odkazy na zákony v platném a účinném znění a všechny odkazy v této Dohodě na části,
články, odstavce a přílohy budou vykládány jako odkazy na části, články, odstavce a přílohy
této Dohody.

1.5

Uplatnění práv a povinností z Dohody. Ustanovení této Dohody se na každého kupujícího
vztahují zvlášť, přičemž jednotliví Kupující se stanou za podmínek upravených dále v této
Dohodě na základě Dílčích objednávek samostatnými vlastníky příslušného Zboží a mohou
tak jednotlivě uplatňovat veškerá práva (tj. zejména nároky z vad Zboží, ze záruky apod.)
k tomuto Zboží vyplývající z této Smlouvy.
Článek II.
PŘEDMĚT A ÚČEL DOHODY

2.1

Strany uzavírají tuto Dohodu za účelem vymezení vzájemných práv a povinností jakož
i sjednání závazných podmínek, kterými se budou po dobu její účinnosti řídit při realizaci
dodávek Zboží specifikovaného v Příloze č. 2 této Dohody.

2.2

Účelem této Dohody je za součinnosti Stran zajistit dodávky Zboží splňující zákonné
požadavky a požadavky Objednatele.

2.3

Předmětem této Dohody je závazek Dodavatele dodat Zboží na základě Dílčích objednávek
Objednatele řádně a včas, v kvalitě a rozsahu požadovaném touto Dohodou, a převést
na Objednatele vlastnické právo k tomuto Zboží, a dále závazek Objednatele objednané
a řádně a včas dodané Zboží převzít a uhradit Dodavateli sjednanou Cenu, a to vše
za podmínek stanovených touto Dohodou.
Článek III.
DOBA TRVÁNÍ DOHODY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1

Tato Dohoda je uzavřena na dobu určitou v délce 12 (slovy: dvanácti) měsíců od nabytí
účinnosti, popř. do vyčerpání stanoveného finančního limitu ve výši 3.500.000,- Kč (slovy:
tři milióny pět set tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty, a to podle toho, který
okamžik nastane dříve.
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3.2

Strany jsou oprávněny tuto Dohodu vypovědět bez udání důvodu, přičemž v tomto případě
výpovědní lhůta činí 3 (slovy: tři) měsíce. Výpovědní lhůta počne běžet 1. (slovy: prvním)
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Straně.

3.3

Strany se dohodly, že MŽP je dále oprávněno tuto Dohodu ukončit písemnou
výpovědí s 1 (slovy: jedno) měsíční výpovědní lhůtou, která počíná běžet 1. (slovy: prvním)
dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Straně,
z těchto důvodů:
(a)
(b)
(c)

nejméně trojí nepřijetí písemné výzvy k poskytnutí plnění vůbec nebo nejméně trojí její
nepřijetí ve sjednané lhůtě;
nejméně trojí opakované neprovedení sjednané dílčí dodávky vůbec nebo
ve sjednané době; anebo
nejméně trojí opakovaná oprávněná reklamace poskytnutých dodávek;

a to vše posuzováno v rámci 6 (slovy: šesti) po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
3.4

Místem plnění Dílčích objednávek bude Dodací místo Objednatele specifikované v Dílčí
objednávce dle Seznamu Dodacích míst (viz Příloha č. 1 této Dohody).
Článek IV.
DODÁNÍ ZBOŽÍ A DODACÍ PODMÍNKY

4.1

Dodávky budou realizovány na základě Dílčích objednávek Objednatele. Tyto Dílčí
objednávky mohou být činěny písemnou formou v listinné podobě a/nebo prostřednictvím
Informačního systému datových schránek. Dílčí objednávky budou realizovány zpravidla
jedenkrát za měsíc a/nebo dle aktuálních potřeb Objednatele. Kupující činí Dílčí objednávky
svým jménem a na svůj účet. Dodávky budou dodávány na Dodací místa uvedená v Dílčích
objednávkách sestavených dle odst. 4.2 tohoto článku.

4.2

Dílčí objednávky Objednatele budou obsahovat zejména tyto údaje a potřebné informace
o požadované dodávce:
-

označení Objednatele a Dodavatele;
označení Zboží (název, resp. číslo výrobku);
objednané množství;
jednotkové ceny;
požadovaný termín dodání;
Dodací místo;
v případě písemné Dílčí objednávky razítko; a
případně další nezbytné údaje (např. zdroj financování, identifikaci projektu v rámci
příslušného operačního programu a další specifické podmínky).

Dílčí objednávky podepisuje Oprávněná osoba Objednatele. Seznam Oprávněných osob
je uveden v Příloze č. 1 této Dohody.
4.3

V případě pochybností ohledně údajů uvedených v Dílčí objednávce dle odstavce 4.2 tohoto
článku je Dodavatel povinen vyžádat si od Objednatele bezodkladně doplňující informace.
Neučiní-li tak, má se za to, že Dílčí objednávka je dostatečně určitá a nemůže se z tohoto
důvodu zprostit odpovědnosti za vadné plnění.

4.4

Dodavatel po obdržení, resp. doručení Dílčí objednávky nejpozději do 2 (slovy: dvou)
pracovních dnů písemně potvrdí termín dodání Zboží, včetně jeho druhu a počtu kusů s tím,
že Cena dodávky bude určena způsobem dohodnutým v článku V. této Dohody. Potvrzení
Dílčí objednávky lze učinit i elektronickými prostředky.

4.5

Dodavatel je povinen vyrozumět Oprávněnou osobu o datu a čase dodání objednaného Zboží.
Každá dodávka bude provázena dodacím listem, resp. Protokolem o předání a převzetí Zboží
dle čl. X. této Dohody.
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4.6

Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout dodávku Zboží v případě nesplnění ustanovení
předchozích odstavců této Dohody, stejně tak v případě jejího předčasného plnění.

4.7

Objednatel není oprávněn požadovat jiné zboží, než Zboží specifikované v Příloze č. 2 této
Dohody. V případě, že Zboží dle Přílohy č. 2 této Dohody přestane být v době plnění této
Dohody k dispozici (např. z důvodu ukončení výroby), bude Dodavatel po dohodě s MŽP
povinen nahradit tento druh Zboží jiným, ve srovnatelné kvalitě a ceně, o čemž Strany uzavřou
písemný dodatek k této Dohodě. Za uvedený případ však nelze považovat nedostatek
z důvodu stojícího na straně Dodavatele.
Článek V.
CENA A ZPŮSOB JEJÍ ÚHRADY

5.1

Strany sjednávají za plnění Dílčích objednávek Cenu, která se vypočte ze skutečně
realizovaného plnění a jednotkových smluvních cen uvedených v Příloze č. 2 této Dohody.
Jednotkové ceny Zboží uvedené v Příloze č. 2 této Dohody jsou maximální, a to po celou dobu
trvání této Dohody. Dohodnutým způsobem vypočtená Cena je pevná a konečná a jsou
v ní zahrnuty všechny náklady Dodavatele spojené s plněním dle této Dohody včetně nákladů
na dopravu do Dodacích míst. Dodavatel tak není oprávněn požadovat jakékoliv navýšení
Ceny (s výjimkou případu změny zákonné sazby daně z přidané hodnoty).

5.2

Dílčí objednávky je možno čerpat nejdéle do skončení stanovené doby trvání Dohody, popř.
do vyčerpání stanoveného maximálního finančního limitu dle článku III. odst. 3.1 této Dohody.

5.3

V případě prokazatelné podstatné změny cen jednotlivých Položek je MŽP oprávněno
požadovat úpravu ceny těchto Položek na cenu nižší a Dodavatel se zavazuje ji akceptovat,
s přihlédnutím ke všem okolnostem, a lze-li to po něm spravedlivě požadovat, o čemž Strany
uzavřou písemný dodatek k této Dohodě.

5.4

Strany se dohodly, že Cena příslušné Dílčí objednávky se bude hradit na základě doručení
faktury vystavené Dodavatelem příslušnému Objednateli.

5.5

Faktura musí obsahovat tyto údaje v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími právními předpisy:
(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
(i)
(j)
(k)
(l)
(m)
(n)
(o)

označení příslušného Objednatele včetně adresy sídla, IČO, popř. DIČ;
označení Dodavatele včetně adresy sídla, IČO, DIČ;
označení Dílčí objednávky, na jejímž základě se cena účtuje;
evidenční číslo faktury;
datum splatnosti faktury;
datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby – v případě, že se tato data liší
od data vystavení daňového dokladu, tak se uvede ten den, který nastane dříve;
základ daně z přidané hodnoty;
základní nebo sníženou sazbu daně z přidané hodnoty nebo sdělení, že se jedná
o plnění osvobozené od daně z přidané hodnoty;
výši daně z přidané hodnoty uvedenou v korunách a haléřích (zaokrouhlení na dvě
desetinná místa);
označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit;
jednotkovou cenu bez daně z přidané hodnoty, popř. i slevu, pokud není obsažena
v jednotkové ceně;
odkaz na rozpis dílčích úhrad (je-li případné);
označení a množství dodaného Zboží;
případně další nezbytné údaje dle Dílčí objednávky (např. zdroj financování,
identifikaci projektu v rámci operačního programu a další specifické podmínky); a
datum vystavení faktury, razítko a podpis oprávněné osoby Dodavatele.

5.6

Přílohou faktury musí být stejnopis dodacího listu s potvrzením převzetí dodávky
bez jakýchkoli vad Objednatelem.

5.7

Lhůta splatnosti řádně vystavené faktury je 30 (slovy: třicet) dní ode dne jejího doručení
příslušnému Objednateli. Faktura se vždy platí bankovním převodem. Povinnost Objednatele
plnit řádně a včas je splněna odesláním příslušné částky na účet Dodavatele.
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5.8

V případě, že bude na Dílčí objednávce MŽP uvedeno označení „ODBOR FONDŮ EU“ bude
identifikace MŽP na faktuře uvedena v tomto znění:
Odbor fondů EU, Oddělení Technické pomoci Odboru fondů EU
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
V opačném případě bude faktura vrácena zpět Dodavateli a bude postupováno dle odstavce
5.10 tohoto článku.

5.9

Objednatel neposkytuje zálohové platby.

5.10

Nebude-li faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo v ní nebudou správně uvedené údaje,
popř. nebude-li doručena správnému Objednateli, je Objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě
splatnosti Dodavateli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém
případě se přeruší doba splatnosti této faktury a nová lhůta splatnosti počne běžet doručením
opravené faktury Objednateli.

5.11

Dodavatel před uzavřením této Dohody přezkoumal a prověřil možnosti a podmínky dodání
Zboží a potvrzuje, že Zboží lze za Cenu, resp. jednotkové ceny Zboží, a dle stanovených
podmínek dodat tak, aby spolehlivě sloužilo požadovanému účelu. Uzavřením této Dohody
Dodavatel vyjadřuje a potvrzuje, že Cena, resp. jednotkové ceny Zboží, je stanovena správně
a dostatečně. Cena, resp. jednotkové ceny Zboží, zahrnuje náklady na splnění veškerých
povinností Dodavatele a na všechny věci a činnosti nezbytné pro řádné dodání Zboží a dále
odstranění veškerých jeho případných vad.
Článek VI.
PRÁVA A POVINNOSTI DODAVATELE A OBJEDNATELE

6.1

Dodavatel je povinen plnit své závazky vyplývající z této Dohody za podmínek stanovených
touto Dohodou, a to vždy s maximálně možným vynaložením odborné péče.

6.2

Dodavatel se zavazuje na základě písemného požadavku Objednatele informovat
bez zbytečného odkladu Objednatele o veškerých skutečnostech, které jsou významné
pro plnění závazků a zejména o skutečnostech, které mohou být významné pro rozhodování
Objednatele ve věcech této Dohody.

6.3

Dodavatel je vždy povinen při poskytování plnění dle této Dohody postupovat s odbornou péčí
a v souladu se svými povinnostmi stanovenými touto Dohodou a v souladu s obecně
závaznými právními předpisy.

6.4

Dodavatel se zavazuje svou činnost uskutečňovat v souladu se zájmy Objednatele
a při veškeré své činnosti dbát na dobré jméno Objednatele a nedopustit se jednání, které
by mohlo dobré jméno Objednatele jakkoliv ohrozit nebo poškodit.

6.5

Dodavatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Dohody svými zaměstnanci, popřípadě
i jinými za tímto účelem pověřenými osobami.

6.6

Dodavatel je povinen realizovat Dílčí objednávky na své náklady a na své nebezpečí.

6.7

Dodavatel se zavazuje dodávat Objednateli Zboží ve standardní kvalitě, v dohodnutém
množství, v obvyklém balení a v dohodnutých lhůtách.

6.8

Dodavatel se zavazuje splnit Dílčí objednávky ode dne uzavření této Dohody (přijetí
písemných Dílčích objednávek a/nebo Dílčích objednávek přijatých prostřednictvím
Informačního systému datových schránek) ve sjednané lhůtě. Nebyla-li při realizaci Dílčích
objednávek lhůta plnění výslovně sjednána, pak platí, že:
(a)

při požadavku plnění více než 10 (slovy: deseti) Položek bude lhůta dodání
do 2 (slovy: dvou) pracovních dnů od potvrzení Dílčí objednávky Dodavatelem
způsobem stanoveným v čl. IV. této Dohody; a
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(b)

při požadavku plnění do 10 (slovy: deseti) Položek bude lhůta dodání do 1 pracovního
dne od potvrzení Dílčí objednávky Dodavatelem způsobem stanoveným v čl. IV. této
Dohody.

6.9

Dodavatel se zavazuje zajistit dodání objednaného Zboží nákladním vozem s hydraulickým
čelem pro zajištění lepší manipulace při přejímce Zboží v sídle Objednatele, bude-li
to dle povahy a množství Zboží případné.

6.10

Dodavatel se zavazuje uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu vznikne při realizaci této
Dohody v případě, že poskytované plnění se ukáže být nedostatečné, neúplné a/nebo
v rozporu s touto Dohodou či s právními předpisy. Pro tento případ má MŽP právo od této
Dohody odstoupit. Dodavatel se zavazuje postupovat při poskytování plnění dle této Dohody
v souladu s platnými právními předpisy České republiky, které bude interpretovat ve prospěch
Objednatele, podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a při vynaložení veškeré odborné
péče.

6.11

Dodavatel tímto prohlašuje, že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily uzavření
této Dohody a plnění závazků z ní vyplývajících.

6.12

Dodavatel prohlašuje, že má veškerá povolení a/nebo souhlasy či jakékoliv jiná rozhodnutí
nezbytná pro řádné plnění jeho povinností vyplývajících z této Dohody.

6.13

Dodavatel tímto prohlašuje, že dle jeho informací s ním nebylo zahájeno insolvenční řízení,
není v úpadku ani nelze dle jeho informací tyto skutečnosti očekávat.

6.14

Dodavatel bere na vědomí, že Objednatel na shora uvedené prohlášení a závazky spoléhá
a bere je do úvahy při uzavírání této Dohody.

6.15

Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné
k řádnému plnění závazků Dodavatele.

6.16

Objednatel poskytne Dodavateli veškerou součinnost, která se v průběhu plnění závazků
Dodavatele dle této Dohody projeví jako potřebná pro toto plnění.

6.17

Případné vady dodávky nebo konkrétního druhu Zboží je Objednatel povinen reklamovat
neprodleně po jejich zjištění a dále bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku.

6.18

Dodavatel se zavazuje k součinnosti při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001
Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Dodavatel se dále zavazuje umožnit
všem oprávněným subjektům provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním Veřejné
zakázky, a to po dobu určenou k jejich archivaci v souladu s příslušnými právními předpisy.
Dodavatel se dále zavazuje poskytnout MŽP i dalším kupujícím součinnost při plnění
povinností vyplývajících z dalších právních předpisů (zejména zákon č. 134/2016 Sb. a zákon
č. 340/2015 Sb.).
Článek VII.
OPRÁVNĚNÉ OSOBY

7.1

Objednatel jmenuje Oprávněné osoby, které ho budou zastupovat v záležitostech
souvisejících s dodávkami Zboží do Dodacích míst. Seznam Oprávněných osob je uveden
v Příloze č. 1 této Dohody.
ČLÁNEK VIII.
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

8.1

Dodavatel a Objednatel nesou odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních
předpisů a této Dohody. Dodavatel a Objednatel se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí
k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
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8.2

Dodavatel ani Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou prodlením toho druhého
s jeho vlastním plněním.

8.3

Dodavatel a Objednatel není odpovědný za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími
odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle
na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat,
že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále,
že by v době vzniku takovou překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která
vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti a/nebo
vznikla z důvodů jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny
pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

8.4

Dodavatel a Objednatel se zavazují upozornit toho druhého bez zbytečného odkladu
na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Dohody. Dodavatel
a Objednatel se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností
vylučujících odpovědnost.

8.5

Dodavatel či Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná
o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

8.6

Případná odpovědnost za škodu se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. Škoda se hradí
v penězích nebo, je-li to možné nebo účelné, uvedením do předešlého stavu podle volby
příslušné strany v konkrétním případě
Článek IX.
SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD DOHODY

9.1

Smluvní pokuta bude hrazena na základě doručení výzvy k úhradě Dodavateli či Objednateli.
Splatnost smluvní pokuty je 30 (slovy: třicet) dní ode dne doručení příslušné výzvy Dodavateli
či Objednateli.

9.2

V případě prodlení Dodavatele s dodáním Zboží objednaného na základě Dílčí objednávky
do Dodacího místa je Dodavatel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,Kč z fakturované částky za každý, byť započatý den prodlení.

9.3

V případě, že Dodavatel nedodá v souladu s článkem VI. této Dohody objednané Zboží
ani do 7 (slovy: sedmi) dnů od požadovaného a jím potvrzeného termínu dodání, je Dodavatel
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý, byť započatý
den prodlení.

9.4

V případě porušení dalších povinností vyplývajících z článku VI. této Dohody ze strany
Dodavatele je Dodavatel povinen uhradit MŽP smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý
takový případ.

9.5

Vznikem nároku na smluvní pokutu, jejím vyúčtováním či zaplacením není dotčen nárok
Objednatele na úhradu vzniklé škody způsobené prodlením či porušením povinností
v jakémkoli rozsahu.

9.6

MŽP je oprávněno odstoupit od Dohody, jestliže zjistí, že Dodavatel:
(a)

(b)

nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával určité hodnoty s cílem ovlivnit chování
nebo jednání kohokoliv, ať již státního úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo
nepřímo, v zadávacím řízení nebo při provádění Dohody; nebo
zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění Dohody ke škodě kupujících, včetně užití podvodných praktik k potlačení
a snížení výhod volné a otevřené soutěže.
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Článek X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ
10.1

Předání a převzetí objednaného Zboží je možné pouze na základě podpisu písemného
dodacího listu, resp. Protokolu o předání a převzetí Zboží (dále jen „Protokol“), který musí
obsahovat následující údaje:
-

-

označení Dodavatele a příslušného kupujícího;
odkaz na konkrétní Dílčí objednávku (číslo Dílčí objednávky);
označení a množství dodaného Zboží;
razítko Dodavatele, jméno a podpis oprávněné osoby Dodavatele;
datum dodání;
jméno a podpis Oprávněné osoby Objednatele (v případě zjištěných nedostatků
uvede Oprávněná osoba Objednatele tuto skutečnost s konkrétním vymezením
zjištěných vad dodaného Zboží); a
popř. další požadované údaje uvedené v Dílčí objednávce.

10.2

Při převzetí příslušného řádného plnění je Oprávněná osoba Objednatele povinna podepsat
Protokol.

10.3

Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele podpisem Protokolu.
Článek XI.
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

11.1

Postoupení. Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva z této Dohody na Třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu MŽP, a to ani částečně. Jakékoliv jednání
učiněné v rozporu s tímto ustanovením je neplatné.

11.2

Poddodavatelé. V případě, že je předmět plnění či jakákoliv jeho část plněna prostřednictvím
poddodavatele, je Dodavatel zavázán, jako by plnil sám.

11.3

Osobní údaje. Dodavatel se zavazuje, že dostane-li se v průběhu plnění této Dohody
do kontaktu s osobními údaji, bude je ochraňovat a nakládat s nimi v souladu s příslušnými
právními předpisy. Strany se v případě kontaktu s osobními údaji, který bude spadat
pod zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zavazují
uzavřít dodatek k této Dohodě spočívající v dohodě o zpracování takových osobních údajů.

11.4

Zveřejnění. Dodavatel uzavřením této Dohody výslovně souhlasí, aby tato Dohoda a/nebo její
jakákoliv část či dodatky a související informace a metadata byla zveřejněna způsobem
umožňující neomezenému počtu Třetích osob dálkový přístup a/nebo jiným vhodným
způsobem v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména zákon č. 134/2016
Sb. a zákon č. 340/2015 Sb.).
Článek XII.
ETICKÉ JEDNÁNÍ

12.1

Strany a další Objednatelé na straně MŽP výslovně souhlasí, že jejich vlastníci, společníci,
statutární orgány, ředitelé, zaměstnanci, zástupci a/nebo jakékoliv jiné osoby nepředají,
nebudou nabízet ani slibovat peněžní dary a/nebo platby nebo jakékoliv jiné majetkové
hodnoty a výhody přímo či nepřímo žádnému státnímu úředníku, členům politických stran
a/nebo volenému zástupci za účelem nákupu, prodeje nebo obchodu nebo zajištění jakékoliv
výhody, rovněž tak žádné jiné osobě, organizaci, společnosti nebo jakémukoliv jinému
subjektu, pokud by takové dary, platby či výhody porušily příslušné právní předpisy. Strany
souhlasí, že jakékoliv porušení ustanovení tohoto článku představuje oprávněný důvod
k okamžitému odstoupení od této Dohody bez vzniku jakýchkoliv závazků vůči Straně,
jež porušila ustanovení tohoto článku Dohody.

12.2

Strany souhlasí, že v případě porušení etického jednání ze strany Dodavatele vzniká MŽP
(kromě práva od této Dohody odstoupit) nárok na úhrady smluvní pokuty ve výši 500.000,Kč v každém jednotlivém případě.

10/39

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170049

Článek XIII.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
13.1

Oddělitelnost. Pokud se jakékoli ustanovení této Dohody stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení této Dohody. Strany
se zavazují nahradit neplatné nebo nevymahatelné ustanovení novým ustanovením, jehož
znění bude odpovídat úmyslu vyjádřenému původním ustanovením a touto Dohodou jako
celkem.

13.2

Úplnost. Tato Dohoda obsahuje úplnou dohodu Stran ve věci předmětu této Dohody,
a nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této Dohody.

13.3

Vzdání se práva. Jestliže kterákoli ze Stran přehlédne nebo promine jakékoliv neplnění,
porušení, prodlení nebo nedodržení nějaké povinnosti vyplývající z této Dohody, pak takové
jednání nezakládá vzdání se takové povinnosti s ohledem na její trvající nebo následné
neplnění, porušení nebo nedodržení a žádné takové vzdání se práva nebude považováno
za účinné, pokud nebude pro každý jednotlivý případ vyjádřeno písemně.

13.4

Rozhodné právo. Tato Dohoda a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České
republiky a zejména Občanským zákoníkem.

13.5

Změny a doplňky. Veškeré změny této Dohody musejí být vyhotoveny písemně formou
číslovaných dodatků podepsaných oběma Stranami.

13.6

Přílohy Dohody. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:
(a)
(b)
(c)

Příloha č. 1 – Seznam Dodacích míst a Oprávněných osob;
Příloha č. 2 – Technická specifikace a cenová nabídka;
Příloha č. 3 – Výpis z obchodního rejstříku Dodavatele.

13.7

Stejnopisy. Tato Dohoda je vyhotovena v 17 (slovy: sedmnácti) stejnopisech s platností
originálu, přičemž MŽP obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení, další kupující obdrží 13 (slovy:
třináct) vyhotovení a Dodavatel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

13.8

Platnost a účinnost. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami
a účinnosti dnem uveřejnění Dohody v Informačním systému Registr smluv v souladu
s příslušnými právními předpisy, přičemž toto uveřejnění provede MŽP.

Strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz pravé
a svobodné vůle připojují níže své podpisy.

Za MŽP:

Za Dodavatele:

V Praze, dne 14. 03. 2017

V Prostějově, dne 13. 03. 2017

Ing. Martina Setzerová
ředitelka odboru provozního
Česká republika – Ministerstvo životního
prostředí

Ing. Vladimír Vitásek
jednatel
MICOS spol. s r. o.
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PŘÍLOHA Č. 1 – SEZNAM DODACÍCH MÍST A OPRÁVNĚNÝCH OSOB
Ministerstvo životního prostředí
Sídlo

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Miloš Udržal, referent
oddělení hospodářské správy
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

TP OPŽP

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Miloš Udržal, referent
oddělení hospodářské správy
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Jitka Kameníková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Renata Praksová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Sídlo

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11

Petra Štědroňová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Jiřina Kučerová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Martina Krčková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Beskydy

Nádražní 36
Rožnov pod Radhoštěm

Radmila Křížová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Bílé Karpaty

Nádražní 318
Luhačovice

Ing. Eva Dvořáková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Český les

Nám. Republiky287
Přimda
Malá 38/9
Plzeň
Nám. Přem. Otakara II. 121/34
České Budějovice

RP Jižní Čechy

Vyšný 59
Český Krumlov
Valy 121
Třeboň

Drahuše Valentová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Hana Bednářová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Lenka Dvořáčková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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RP Jižní Morava

RP Kokořínsko
– Máchův kraj

RP Liberecko

Svitavská 29
Blansko

Lucie Jordánková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Náměstí 32
Mikulov

Marta Součková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Kotlářská 52
Brno

Josef Husták
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Česká 149
Mělník

Jelena Šáršeová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

U Jezu 10
Liberec

Marie Chládková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Školní 12
Jablonné v Podještědí

Jitka Chanenková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

A. Dvořáka 294
Turnov

Klára Pitrová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Šumperská 93
790 01 Jeseník

Eva Barscová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Lafayettova 13
Olomouc

Květoslava Krejčí
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Olomoucko

RP Poodří

Trocnovská 2
Ostrava
2. května
Studénka

Renáta Ptašinská
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Podbabská 2582/30
Praha 6
Zbečno 5
Zbečno
RP Střední Čechy

Karlštejn 85
Karlštejn

Ivana Moravcová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Jince 461
Jince
Vlašimská 8
Louňovice pod Blaníkem

RP Slavkovský les

Hlavní 504/41
Mariánské Lázně
Závodu míru 725/16
Karlovy Vary

Jana Sedláková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Bělehradská 1308/17
Ústí nad Labem

Dana Vrtíšková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Michalská 260/14
Litoměřice

Jana Prahová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Ústecko

Jiráskova 1665
Pardubice

RP Východní Čechy

Náměstí 317
Nasavrky
Ledhujská 59
Police nad Metují
Dobrovského 332
Rychnov nad Kněžnou

Zuzana Pilná
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Ivana Šimková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Husova 906/5
Litovel

Marcela Rázlová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Brněnská 2279/39
Žďár nad Sázavou

Renata Horká
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

RP Žďárské vrchy

CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Tomáš Kotrč
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Sídlo

Vršovická 1442/65
100 10 Praha 10

Kateřina Horáková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Zdeňek Zelený
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Zdeňka Zelená
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Česká geologická služba
Jitka Horálková, referent OMI
(xxxxxxxxxx,
mob tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Alena Beck, asistentka ředitele
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Mgr.Iva Kůrková ,technička
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Sídlo

Klárov 131/3
118 21 Praha 1

Lucie Jandová, technička
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Jaroslava Svojsíková, administrativní
pracovnice
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Eva Doláková, administrativní
pracovnice
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Jana Karenová,operátor
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Pracoviště Barrandov

Centrální laboratoř

Pobočka Brno

Geologická 6
152 00 Praha 5

Kostelní 26
170 06 Praha 7

Leitnerova 22
658 69 Brno

Gabriela Mucková, referent OHS
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Jaroslava Květoňová, administrativní
pracovnice
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Blanka Hroňková, referent OMI
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Kateřina Zelinová, technička
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Gabriela Pešlová, technička
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Zkušební laboratoř

Dačického náměstí 11
284 01 Kutná Hora

Jolana Šanderová, ved. oddělení
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Pracoviště Jeseník

Erbenova 348
790 01 Jeseník

RNDr. Vratislav Pecina ,ved.oddělení
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Český hydrometeorologický ústav

Sídlo

Pobočka Č. Budějovice

Pobočka Plzeň

Pobočka Ústí n. L.

Pobočka Hr. Králové

Pobočka Brno

Pobočka Ostrava

Na Šabatce 17
143 06 Praha 4

Antala Staška 1177/32
České Budějovice

Mozartova 1237/41
Plzeň

Kočkovská 2699/18
Ústí n. Labem

Dvorská 410/102
Hradec Králové – Svobodné dvory

Kroftova 2578/43
Brno

K Myslivně 2182/3
Ostrava – Poruba

Yvona Zusková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Zdena Dolnyjová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Hana Zajíčková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Petra Hrušková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Štěpánka Benešová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Pavla Lišková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Irena Kotlabová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Ladislava Borowczaková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Věra Čermáková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Petra Gerstbergerová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Vlasta Kočí, ŘAS P-Brno
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Ing. Libor Juriš, ŘAS P-Brno
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Eva Putalová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Ing. Ivana Blažková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

16/39

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170049

Česká inspekce životního prostředí
Sídlo

Na Břehu 267
190 00 Praha 9

Ing. Petr Kučírek
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Brno

Lieberzeitova 14
614 00 Brno

Iveta Tříletá
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI České Budějovice

Dr. Stejskala 6, P. O. BOX 32
370 21 České Budějovice

Romana Bílá
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Havlíčkův Brod

Bělohradská 3304
580 01 Havlíčkův Brod

Ivana Hlaváčová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Hradec Králové

Resslova 1229
500 02 Hradec Králové

Radka Kozáková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Liberec

Tř. 1. Máje 1
460 00 Liberec 1

Mgr. Kateřina Černá
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Olomouc

Tovární 41
772 00 Olomouc

Romana Páleníková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Ostrava

Valchařská 15
702 00 Ostrava

Věra Štěrbová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Plzeň

Klatovská tř. 48
301 22 Plzeň

Ivana Červená
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Praha

Dělnická 12
170 00 Praha 7

Lenka Doubková
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OI Ústí nad Labem

Výstupní 1644
400 07 Ústí nad Labem

Marie Fořtová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OP Karlovy Vary

Drahomířino nábřeží 197/16
360 09 Karlovy Vary

Marie Fořtová
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

OP Zlín

Tř. Tomáše Bati 3792
761 90 Zlín

Iveta Tříletá
(mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Správa jeskyní České republiky
Sídlo

Bozkovské dolomitové
jeskyně

Květnové náměstí 3
252 43 Průhonice

Ludmila Štrobichová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

512 13 Bozkov

Hana Dlabolová
(te.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Koněpruské jeskyně

Chýnovská jeskyně

Javoříčské jeskyně

Mladečské jeskyně

Jeskyně Na Pomezí

Jeskyně Na Špičáku

266 01 Beroun

Ing. Alena Komašková
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

391 55 Chýnov

Hana Baštýřová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

783 24 Slavětín u Litovle

Eva Sedláková
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

783 21 Chudobín u Litovle

Drahomíra Coufalová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx)

790 61 Lipová Lázně

Ing. Eva Švubová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

790 82 Písečná

Evelyna Vozábalová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx)

Zbrašovské aragonitové
753 51 Teplice nad Bečvou
jeskyně

Jeskyně Na Turoldu

Správa jeskyní
Moravského krasu

Zdena Novotná
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

U Lomu 54
692 01 Mikulov

Simona Vaverková
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Svitavská 11
678 01 Blansko

Antonín Zouhar
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx,
xxxxxxxxxx)

Správa Krkonošského národního parku
Sídlo – pracoviště
logistiky

Zámecká 1643, 54301 Vrchlabí

Václav Fric
pracoviště logistiky
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Správa Národního parku České Švýcarsko
Sídlo

Pražská 52
407 46 Krásná Lípa

Ing. Kateřina Kolářová, vedoucí
oddělení kanceláře ředitele
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Správní budova

č.p. 91
407 16 Jetřichovice

Ing. Kateřina Kolářová, vedoucí
oddělení kanceláře ředitele
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Správní budova

č.p. 115
407 17 Hřensko

Ing. Kateřina Kolářová, vedoucí
oddělení kanceláře ředitele
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx )

Správa Národního parku Podyjí

Na Vyhlídce 5
669 02 Znojmo

Sídlo

Slavomír Poláček
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Věra Simotová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Správa Národního parku Šumava

1. máje 260
385 01 Vimperk

Sídlo

Bc. Věra Petrášová
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Drahomíra Riedlová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Státní fond životního prostředí České republiky

Sídlo

Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 4

Dílčí objednávky a převzetí Zboží:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
2
email: xxxxxxxxxx)

Kontaktní adresa
1
a krajské pracoviště

Olbrachtova 2006/9
140 00 Praha 4

Dílčí objednávky a převzetí Zboží:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

1

Krajské pracoviště

1
2

1

Mánesova 3a
371 03 České Budějovice

Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Hana Tomášková
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Na každém daňovém dokladu musí být uváděna adresa sídla.
Převzetí zboží na kontaktní adrese Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
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1

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

1

1

1

1

1

ul. Třída ČSA 383
500 03 Hradec Králové

Majakovského 707/29
360 05 Karlovy Vary

Kotlářská 51
602 00 Brno

Českobratrská 7
702 00 Ostrava

Wellnerova 7
779 00 Olomouc

Mírové náměstí 3129/36
400 01 Ústí nad Labem

Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Jan Machek
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Ing. Pavel Mrva
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Olga Godálová, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Ing. Jana Bořucká
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Pavla Razímová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Bc. Kamila Kutheilová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

Krajské pracoviště

1

1

1

1

1

Kopeckého sady 11
306 32 Plzeň

Voroněžská 144
460 01 Liberec

Pernerova 168
530 02 Pardubice

Budova 51, J. A. Bati 5645
760 01 Zlín

Havlíčkova 111
586 02 Jihlava

Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Bc. Miluše Úlovcová
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Jiří Hernych
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Ing. Milan Binko
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Ing. Lubomír Čech
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Dílčí objednávky:
Kristýna Anna Holoubková, DiS.
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Převzetí Zboží:
Ing. Martin Kotěra
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Sídlo

Květnové nám. 391
252 43 Průhonice

Václav Tocháček, referent
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)

Podočka Brno

Lidická 25/27
602 00 Brno

Hana Kučeráková, odborný referent
(tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, v.v.i.

Sídlo

Podbabská 2582/30
160 00 Praha 6

Jiří Vohadlo, vedoucí
odbor provozní
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
Simona Bártů, vedoucí
odbor MTZ
(tel.: xxxxxxxxxx,
mob. tel.: xxxxxxxxxx,
email: xxxxxxxxxx)
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PŘÍLOHA Č. 2 – TECHNICKÁ SPECIFIKACE A CENOVÁ NABÍDKA
č.

název zboží

MJ

cena za 1 MJ
v Kč bez DPH

1

3 klopá sloha s gumou, A4, plastová, mix barev, balení 5 ks

bal

8,08 Kč

2

archivační box z třívrstvé lepenky na uložení 5 ks archivních boxů 330x300x240mm

ks

39,90 Kč

3

archivační box, uzavíratelný, pro dokumenty formátu A4, rozměr 330x260x50 mm

ks

10,20 Kč

4

archivační spona, která má horní uzavírání, černá barva

ks

0,64 Kč

5

archivní spona rychlovazací s protikusem, baleno po 50ks

bal

32,00 Kč

6

balicí papír kloboukový šedý, rozměr 70x100cm, balení 10 kg

bal

326,00 Kč

7

balicí papír v arších, rozměr 90x135 cm, 90 g/m2, recyklovaný materiál

ks

1,46 Kč

ks

12,70 Kč

ks

14,05 Kč

10 blok A4 čistý klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

8,60 Kč

11 blok A4 čtvereček klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

8,60 Kč

12 blok A4 linka klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

8,60 Kč

ks

17,56 Kč

14 blok A4 linky s kovovou horní spirálou 60 listů

ks

14,32 Kč

15 blok A5 čistý klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

4,40 Kč

16 blok A5 čtvereček klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

4,40 Kč

17 blok A5 linka klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

4,40 Kč

ks

8,80 Kč

19 blok A6 čistý klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

2,24 Kč

20 blok A6 linka klasický lepená vazba ,vyrobeno z bezdřevého papíru, 50 listů

ks

2,24 Kč

blok A6 linka s kovovou spirálou, boční perforací a děrováním pro
archivaci,bezdřevý papír 50 listů

ks

4,80 Kč

22 blok pro flicharty, bílý, 25 listů, 950x680 mm, univerzální vrtání děr

ks

45,00 Kč

ks

8,04 Kč

ks

6,03 Kč

ks

47,90 Kč

ks

18,70 Kč

8
9

13

18

21

barevné záložky Pop-Up, samolepící, odnímatelné, plastové, rozměr 12x45 mm, 4
neonové barvy
bloček samolepící minikostka, rozměr 51x 51 mm, opakované lepení, barva světle
žlutá

blok A4 linka s kovovou spirálou, boční perforací a děrováním pro
archivaci,bezdřevý papír 50 listů

blok A5 s kovovou spirálou, boční perforací a děrováním pro archivaci,bezdřevý
papír 50 listů

box archivační papírový,formát A4 popisovatelný na hřbetu a víku,š.105 mm
rozměr 105x260x325mm
box archivační papírový,formát A4 popisovatelný na hřbetu a víku,š.80mm rozměr
24
80x260x325mm
23

25 box archivační z třívrstvé lepenky na 5ks pořadačů 8cm,rozměr 400x330x295mm
26

box archivní rozměr 33x26x11cm vyroben z kvalitní hladké lepenky,ekologicky
šetrný výrobek
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box archivní rozměr 33x26x7,5cm vyroben z kvalitní hladké lepenky,ekologicky
šetrný výrobek
box na spisy A4 s gumou hřbet š. 3 cm / mix barvy,polypropylenová krabice s
28
gumou na dokumenty

ks

10,90 Kč

ks

29,23 Kč

ks

5,00 Kč

ks

9,00 Kč

ks

139,00 Kč

ks

0,27 Kč

ks

0,46 Kč

ks

0,49 Kč

ks

68,80 Kč

ks

31,82 Kč

ks

58,70 Kč

ks

32,90 Kč

ks

32,90 Kč

ks

19,52 Kč

ks

7,81 Kč

bal

131,66 Kč

bal

384,00 Kč

bal

384,00 Kč

bal

384,00 Kč

46 desky rychlovazač, A4, plastové, mix barev

ks

1,82 Kč

47 desky závěsné U A4 40 micronů, červené ,baleno po 100ks

bal

51,00 Kč

48 desky závěsné U A4 40 micronů, čirý ,baleno po 100ks

bal

43,67 Kč

49 desky závěsné U A4 40 micronů, modré ,baleno po 100ks

bal

51,00 Kč

50 desky závěsné U A4 40 micronů, zelený ,baleno po 100ks

bal

51,00 Kč

51 desky závěsné U A4 40 micronů, žluté ,baleno po 100ks

bal

51,00 Kč

52 desky závěsné U A4 75 micronů , čiré,baleno po 100ks

bal

69,00 Kč

53 diář A5 denní, šitá vazby, odtrhávací rohy, papír bílý, dvoubarevný tisk

ks

49,95 Kč

54 sponkovač pro sepnutí 50 listů papíru,opakované použití sponek

ks

15,50 Kč

27

29 CD-R značkové, ověřené ve slimu,kapacita 700MB/80min,baleno po 1ks
CD-RW značkové přepisovatelné médium,kapacita 700MB/80min v plastové
krabičce po 1ks
celokovová sešívačka s prodlouženým ramenem, nastavitelné vodítko papíru,
31
kapacita min. 25 listů, drátky 24/6
30

32 Cestovní příkaz formár A5 50 listů
čisticí ubrousky na monitor bez obsahu alkoholu, antistatické, balení 100 ks,
vakuově uzavřená dóza, pro CRD, LCD, plazmové obrazovky
čistící utěrky na LCD vlhčené,nezanechává stopy na čištěné ploše,složení:
34
deionizovaná voda,tenzidy
datumové razítko samonamáčecí, výška datumu 3mm, posun datumu manuální,
35
černý polštářek
33

36 deník dispečera,sešit A4 , 48 listů
děrovač na 20 listů ,pevná kovová konstrukce,kapacita děrování 3mm/20listů
(80g/m2)příložník s potiskem jednotlivých formátů
děrovač na 30 listů ,pevná kovová konstrukce,kapacita děrování 3mm/30listů
38
(80g/m2)příložník s potiskem jednotlivých formátů
děrovačka, celokovová,s posuvným příložníkem na 30 listů, rozteč mezi otvory 8
39
cm
desky A4 z transparentního polypropylenu s kroužkovou mechanikou,pojmou až 70
40
listů,šíře hřbetu 2cm
37

41 desky kartonové 3 chlopně, svislá gum. mix barvy
desky pro kroužkovou vazbu, zadní strana A4 z leštěného kartonu 250g, baleno po
100ks
desky pro termovazbu 1,5 mm formátu A4 ,vrchní kryt průhledný,zadní kartonový
43
balení 100ks
desky pro termovazbu 3 mm formátu A4 ,vrchní kryt průhledný,zadní kartonový
44
balení 100ks
desky pro termovazbu 6 mm formátu A4 ,vrchní kryt průhledný,zadní kartonový
45
balení 100ks
42
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55 dodejka C5, zelený pruh, do vlastních rukou, balení 1000 ks

bal

390,00 Kč

bal

3,70 Kč

bal

4,00 Kč

bal

3,39 Kč

bal

8,45 Kč

bal

9,40 Kč

bal

5,25 Kč

bal

7,15 Kč

63 doručenka s poučením na zadní straně, B6, rozměr 126 x 176 bez pruhu

ks

0,35 Kč

64 doručenka s poučením na zadní straně, B6, rozměr 126 x 176 s červeným pruhem

ks

0,35 Kč

65 doručenka s poučením na zadní straně, B6, rozměr 126 x 176 s modrým pruhem

ks

0,35 Kč

66 drátěný stojánek (kalíšek) na tužky, průměr 8 cm, výška 10 cm, barva černá

ks

18,20 Kč

67 DVD+R, 16x, 120 min, 4,7 GB, značkové, ve slimu, samostatně balené

ks

6,00 Kč

68 DVD-R, 16x, 120 min, 4,7 GB, značkové, ve slimu, samostatně balené

ks

6,00 Kč

69 etiketa cenová rozměr 25 x 16mm oranžové signální barvy

ks

0,02 Kč

70 fólie A4 pro kroužkovou vazbu 200 micronů ,čirá , kouřová , baleno po 100ks

bal

128,00 Kč

71 fólie laminovací (kapsa) A3, 125 micronů

ks

4,73 Kč

72 fólie laminovací (kapsa) A4, 125 micronů

ks

1,48 Kč

73 fólie přední pro kr. vazač, A4, různé barvy

ks

1,11 Kč

74 fólie přední, A4, transparentní, 0,2, balení 100 ks

bal

128,00 Kč

75 fotopapír, A4, 100 g, balení 100 listů

bal

227,00 Kč

76 fotopapír, A4, 170 g, balení 100 listů

bal

209,00 Kč

ks

29,90 Kč

78 gelové pero s průhledným tělem, tloušťka stopy 0,5 mm, pogumované držení

ks

7,80 Kč

79 guma na gumování bílá

ks

1,35 Kč

80 hřbet pro kroužkovou vazbu 10 mm mix barvy balení 100ks

bal

57,12 Kč

81 hřbet pro kroužkovou vazbu 22 mm mix barvy balení 50ks

bal

15,00 Kč

82 hřbet pro kroužkovou vazbu 6 mm mix barvy balení 100ks

bal

36,84 Kč

56
57
58
59
60
61
62

77

dopisní spony 23 mm,vysoké kvality,povrchová úprava:ZN-zinkováno,počet kusů
balení 100
dopisní spony 25 mm,vysoké kvality,povrchová úprava:ZN-zinkováno,počet kusů
balení 100
dopisní spony 32 mm,vysoké kvality,povrchová úprava:ZN-zinkováno,počet kusů
balení 75
dopisní spony 50 mm,vysoké kvality,povrchová úprava:ZN-zinkováno,počet kusů
balení 75
dopisní spony 75 mm,vysoké kvality,povrchová úprava:ZN-zinkováno,počet kusů
balení 25
dopisní spony barevné 32 mm ,povrchová úprava barevného provedení,baleno po
100ks
dopisní spony barevné 50 mm ,povrchová úprava barevného provedení,baleno po
100ks

gellový roller řady BeGreen s výměnou náplní,transparentní tělo,jemné
psaní,průměr hrotu 0,5mm,délka stopy 1 200m,náplň 2606 modrý,červený
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83 hřbet pro kroužkovou vazbu 8mm mix barvy balení 100ks

bal

48,84 Kč

84 hřbet pro kroužkovou vazbu 9mm mix barvy balení 100ks

bal

57,12 Kč

85 kancelářské spojovače do minisešívaček,baleno 2000ks

bal

12,55 Kč

86 kancelářský děrovač k děrování 40 listů s posuvným pravítkem,rozteč děr 8cm

ks

53,50 Kč

87 kancelářský děrovač, celokovová, s posuvným příložníkem, pro děrování 4 děr

ks

117,50 Kč

ks

21,80 Kč

ks

15,50 Kč

90 kapesní kalkulačka rozměry 147x115x32 mm 12 míst

ks

92,35 Kč

91 kapesní kalkulačka rozměry rozměry 70x118x7,55 mm 12 míst

ks

46,21 Kč

92 katalogová kniha A3 na výšku , 20kapes , černá plastová

ks

89,91 Kč

93 katalogová kniha, 10 kapes A4, mix barev

ks

14,64 Kč

94 katalogová kniha, 20 kapes A4, mix barev

ks

18,60 Kč

95 katalogová kniha, 40 kapes A4, mix barev

ks

28,90 Kč

96 keramické pero, plastové tělo, kvovoá špička, šíře stopy 0,7 mm

ks

7,90 Kč

97 klip kovový , velikost 32 mm, balení 12ks

ks

0,95 Kč

98 klip kovový, velikost 19 mm, balení 12ks

ks

0,42 Kč

99 klip kovový, velikost 25 mm, balení 12ks

ks

0,66 Kč

100 klip kovový, velikost 41 mm, balení 12 ks

ks

1,68 Kč

101 klp kovový, velikost 51mm, balení 12ks

ks

2,68 Kč

102 kniha došlé pošty, A4, 100 listů

ks

43,50 Kč

103 kniha jízd formát A6 32 listů

ks

7,34 Kč

kniha podpisová, formát A4, černá, 16 dělících listů, hřbet knihy roztažitelný,
martonový papír se 3 otvory

ks

101,99 Kč

105 kniha příchodů a odchodů, nepropisující tiskopis, blok 32 listů, formát A4 na šířku

ks

24,05 Kč

106 koš odpadkový plastový, objem 11 litů, výška 300 mm, průměr 260 mm

ks

30,96 Kč

107 kovový drátěný kalíšek na sponky, průměr 110 mm, výška 50 mm

ks

12,90 Kč

108 krabicový pořadač otevřený hřbet 75 mm

ks

3,55 Kč

109 krabička na CD-DVD slim, materiál PVC

ks

2,60 Kč

110 kreslící karton A3 220 g (200 listů)

bal

189,00 Kč

kancelářský děrovač, celokovový,s posuvným příložníkem na 15 listů, rozteč mezi
otvory 8 cm
kancelářský sponkovač vhodný pro sepnutí až 50 listů, možnost sejmutí spony bez
89 poškození papíru, opakované použití spon, nahrazuje dopisní sponky, klipy nebo
sešívačky
88

104
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111 kreslící karton A4 220 g (200 listů)

bal

94,00 Kč

112 kronika A4 (100 listů)

ks

94,81 Kč

ks

93,93 Kč

ks

64,11 Kč

ks

8,40 Kč

116 kuličkové pero čína se stříbrným,nebo zlatým snímacím kovovým uzávěrem

ks

8,12 Kč

117 kuličkové pero přepisovatelné/gumovatelný roller,stopa 0,5 modré

ks

38,40 Kč

118 kuličkové pero přepisovatelné/gumovatelný roller,stopa 0,7 modré

ks

25,00 Kč

ks

6,10 Kč

120 laminovací fólie lesklé formátu A4/175mic. Baleno 100ks

bal

384,42 Kč

121 laminovací fólie lesklé formátu A5 /125mic. Baleno 100ks

bal

160,22 Kč

122 laminovací fólie lesklé formátu A6 /80mic. Baleno 100ks

bal

46,30 Kč

123 laminovací kapsa 75x105 mm 125 mic ,čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

38,84 Kč

124 laminovací kapsa formátu A3 ,100 mic ,čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

240,90 Kč

125 laminovací kapsa formátu A3 ,125 mic ,čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

295,90 Kč

126 laminovací kapsa formátu A4, 100mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

116,50 Kč

127 laminovací kapsa formátu A4, 125mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

148,40 Kč

128 laminovací kapsa formátu A4, 80mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

83,90 Kč

129 laminovací kapsa formátu A5, 100mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

66,00 Kč

130 laminovací kapsa formátu A5, 125mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

160,22 Kč

131 laminovací kapsa formátu A5,80mic. čiré lesklé,baleno po 100ks

bal

85,11 Kč

132 lepicí páska 12 mm x 10 m,40micronů, čirá

ks

0,70 Kč

133 lepicí páska 48 mm x 66 m, 40 mikronů, čirá

ks

7,15 Kč

134 lepicí páska oboustranná 38 mm x 5 m, žlutá

ks

15,79 Kč

135 lepicí páska, 19 mm x 33 m, 40 mikronů, čirá

ks

2,44 Kč

ks

1,66 Kč

ks

4,50 Kč

ks

8,28 Kč

kroužkový záznamník (karisblok), A4, imit.kůže, mix barev, vč. náhradní náplně,
linka 8 mm
kroužkový záznamník (karisblok), A5, imit.kůže, mix barev, vč. náhradní náplně,
114
linka 8 mm
kul. pero roller,nevysychatelný inkoust,kovový hrot s kuličkou z karbidu
115
wolfranu,šířka stopy 0,6mm,4 barvy
113

119

kuličkové pero s gumovým úchopem, modrá náplň 0,7 mm, stiskací mechanismus,
typu Venturio

lepicí páska, rozměr 15 mm x 10 m, transparentní barva, polypropylen, odolává UV
záření a teplu
lepicí páska, rozměr 15 mm x 66 m, transparentní barva, polypropylen, odolává UV
137
záření a teplu
lepicí páska, rozměr 25 mm x 66 m, transparentní barva, polypropylen, odolává UV
138
záření a teplu
136
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lepicí páska, rozměr 38 mm x 66 m, barva hnědá, polypropylen, odolává UV záření
a teplu
lepicí páska, rozměr 38 mm x 66 m, transparentní barva, polypropylen, odolává UV
140
záření a teplu
lepicí páska, rozměr 50 mm x 6 m, transparentní barva, polypropylen, odolává UV
141
záření a teplu
lepící roller s vyměnitelnou náplní, nepermanent, opakovaně snímatelné, lepidlo
142
nezanechávající stopy

ks

9,84 Kč

ks

9,84 Kč

ks

10,12 Kč

ks

79,35 Kč

ks

4,20 Kč

ks

4,55 Kč

ks

5,96 Kč

ks

2,95 Kč

147 magnety kulaté, průměr 20 mm, balení 6 ks, barevní mix

bal

13,75 Kč

malá plastová sešívačka do kanceláře i na cesty, mechanické díly kovové, hloubka
148 vkládání 50 mm, sešívací výkon 10 listů, integrovaný vyndavač drátků, spony č. 10,
horní plnění drátků, výklop ramene o 180°, uzavřené sešívání

ks

13,00 Kč

149 mikrotužka 0,3 mm s barevným plastovým tělem, kovový zasouvací hrot

ks

21,20 Kč

ks

2,39 Kč

ks

5,98 Kč

152 motouz jutový, váha 50 g

ks

6,44 Kč

153 motouz polyproprylen, váha 50 g

ks

7,40 Kč

154 motouz polypropylen, váha 100 g

ks

12,88 Kč

155 náhradní listy do kroužkového vizitkáře A5, balení po 10 ks

ks

1,42 Kč

156 náhradní náplň do lepicího strojku, nepermanent

ks

55,55 Kč

157 náhradní opakovaně použitelné kovové spony do sponkovače, balení 50ks

bal.

19,90 Kč

158 náhradní vložka do kroužkového záznamníku A4, linka, 100 listů

ks

16,26 Kč

159 náhradní vložka do kroužkového záznamníku A5, linka, 100 listů

ks

10,05 Kč

160 náhradní vložka do kroužkového záznamníku A6, linka, 100 listů

ks

9,95 Kč

161 náplň do čínského pera

ks

1,87 Kč

162 náplň do gelové tužky kompatibilní s dodaným gelovým perem tloušťky 0,5 mm

ks

5,00 Kč

163 náplň do keramického pera, barva černá

ks

3,90 Kč

164 náplň do keramického pera, barva červená

ks

3,90 Kč

165 náplň do keramického pera, barva modrá

ks

3,90 Kč

166 náplň do keramického pera, barva zelená

ks

3,90 Kč

139

143 lepidlo tekuté na papír, 50 ml
lepidlo v tyčince s obsahem glycerinu, vysunovací mechanismus, vzduchotěsný
uzávěr, vodou omyvatelné, 20 g
lepidlo v tyčince s obsahem glycerinu, vysunovací mechanismus, vzduchotěsný
145
uzávěr, vodou omyvatelné, 40 g
lepidlo vteřinové univerzální s okamžitým účinkem a pomalým stupněm tuhnutí,
146 nestékající, samopropichovací víčko, lepí korek, umělé hmoty, gumu, sklo, kov,
keramiku, kůži, papír, obsah 3g
144

mikrotužka 0,5 mm,plastové provedení s pogumovaným držením,kovový klip mix
barvy
mikrotužka 0,7 mm,plastové provedení s pogumovaným držením,kovový klip mix
151
barvy
150
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167 náplň do kulič.pera X20 modrá

ks

0,83 Kč

168 náplň do kuličkového pera přepisovatelného/gumovatelného 0,5 mm modrá

ks

21,96 Kč

169 náplň do kuličkového pera přepisovatelného/gumovatelného 0,7 mm modrá

ks

15,25 Kč

170 náplň do oprav.strojku (roller) 4,2 mm

ks

13,18 Kč

171 náplň modrá do kuličkového pera dle typu kuličkového pera

ks

0,89 Kč

172 náplň obyčejná černá 4401

ks

0,70 Kč

173 náplň obyčejná modrá 4401

ks

0,74 Kč

174 náplň obyčejná zelená 4401

ks

0,49 Kč

175 náplň obyčená červená 4401

ks

0,83 Kč

176 náplň pro gellový roller 2606 BLS-62-5, modrá,červená

ks

23,26 Kč

177 nástěnka korková v dřevěném rámu, vč. montážní sady, rozměr 40 x 60 cm

ks

76,14 Kč

178 nástěnka korková v dřevěném rámu, vč. montážní sady, rozměr 60 x 80 cm

ks

142,56 Kč

179 nástěnný tříměsíční kalendář s plastovým páskem a barevným posuvným okénkem

ks

25,20 Kč

180 navlhčovač gelový neutrální vůně s obsahem glycerinu, 20 g

ks

20,25 Kč

181 navlhčovač prstů s houbičkou, kulatý

ks

2,66 Kč

182 nůž na otevírání dopisů, kovový s plastovou rukojetí

ks

12,70 Kč

ks

14,34 Kč

ks

15,90 Kč

bal

6,50 Kč

ks

4,85 Kč

187 obálka B4, křížové dno, s krycí páskou

ks

1,77 Kč

188 obálka B4, se samolepicí krycí páskou

ks

0,65 Kč

189 obálka B5, křížové dno neroztrhatelné, se samolepicí krycí páskou

ks

3,34 Kč

ks

2,05 Kč

ks

2,59 Kč

ks

3,90 Kč

ks

6,59 Kč

ks

0,80 Kč

nůžky kancelářské, rukojeti asymetrické z měkčeného plastu, broušená nerezová
ocel, velikost 18 cm
nůžky kancelářské, rukojeti asymetrické z měkčeného plastu, broušená nerezová
184
ocel, velikost 22 cm
183

185 obal na CD/DVD se závěsem, čirý, polypropylen, balení 10 ks
186

obálka B4, křížové dno neroztrhatelné, se samolepicí krycí páskou, 135 g/m2,
rozměr 353 x 250 mm

obálka bublinková, rozměr 150 x 215 mm, 90 g/m2, samolepící vrstva s krycí
páskou na bázi tavného lepidla
obálka bublinková, rozměr 180 x 265 mm, 90 g/m2, samolepící vrstva s krycí
191
páskou na bázi tavného lepidla
obálka bublinková, rozměr 240 x 335 mm, 90 g/m2, samolepící vrstva s krycí
192
páskou na bázi tavného lepidla
obálka C4 cenné psaní,materiál voděodolný,bezpečnostní přelep proti
193 mechanickému a tepelnému působení,obsahuje krytý tex,který signalizuje pokusy
otevření,obálka je opatřena číselnou řadou a čárovým kódem
190

194 obálka C4, se samolepící páskou, rozměr 324 x 229 mm
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195 obálka C5 s doručenkou, rozměr 162 x 217 mm, papír bílý

ks

0,67 Kč

196 obálka C5 s doručenkou, rozměr 162 x 217 mm, papír bílý, modrý pruh

ks

0,67 Kč

197 obálka C5 s doručenkou, rozměr 162 x 217mm, papír bílý, červený pruh

ks

0,67 Kč

198 obálka C5, samolepící, rozměr 162 x 229 mm, papír bílý

ks

0,35 Kč

ks

0,43 Kč

200 obálka C6, samolepící, rozměr 114 x 162 mm, papír bílý recyklovaný

ks

0,20 Kč

201 obálka DL okno, pravé, rozměr 110 x 220 mm, papír bilý, rovná klopa

ks

0,26 Kč

202 obálka DL samolepící, rozměr 110 x 220 mm, papír bílý recklovaný

ks

0,25 Kč

203 obálka kartonová (protorová) A3 rozměr 414 x 545 mm

ks

11,98 Kč

ks

0,36 Kč

205 obálka s dodejkou B6

ks

0,43 Kč

206 obaly igel. "U" s perforací A5 tenké

ks

0,45 Kč

ks

4,65 Kč

208 obchodní taška protinárazová A5,samolepící s krycí páskou,rozměr 275x240mm

ks

2,90 Kč

209 obchodní taška protinárazová na CD rozměr 175x165 balení 100ks

bal

131,00 Kč

210 oboustannálep.páska, šíře 50 mm

ks

17,94 Kč

211 oboustranná lep.páska, šíře 15 mm

ks

26,52 Kč

212 oboustranná lep.páska, šíře 25 mm

ks

14,30 Kč

213 odkládací kapsa Classic, balení 20 ks

ks

2,18 Kč

214 odkládací mapa 250 classic / bez klopy

ks

1,08 Kč

215 odkládací mapa 251 classic / 1 klopa

ks

1,24 Kč

216 odkládací mapa 253 classic / 3 klopy

ks

2,08 Kč

ks

21,67 Kč

ks

21,67 Kč

219 odvíječ lepící pásky 19x33mm

ks

7,81 Kč

220 ochranná obálka pro laminováný dokument A3, 10ks v balení

bal

520,00 Kč

221 ochranná obálka pro laminováný dokument A4 10ks v balení

bal

312,00 Kč

222 opravná páska (roller) 5 mm x 8m

ks

10,30 Kč

199

204

207

obálka C6 s doručenkou a poučením na zadní straně, rozměr 125 x 176 mm, papír
bílý, modrý pruh

obálka na CD/DVD, papírový obal s okénkem a chlopní bez lepidla, 100 ks, barva
bílá

obchodní taška protinárazová A4 samolep.s krycí páskou,vnitřní
rozměry:360x265mm

odkladač pro dokumenty formátu A4, barva čirá, možnost stohování kolmo i
předsazené
odkladač pro dokumenty formátu A4, barva kouřová, možnost stohování kolmo i
218
předsazené
217
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223 opravný lak v lahvičce se štětečkem, 20 ml

ks

8,84 Kč

224 ořezávátko malé kov

ks

2,40 Kč

225 ořezávátko plastové, dvojité (na silnou a slabou tužku), uzavřené (se zásobníkem)

ks

9,63 Kč

ořezávátko stolní¨na kličku s upevňovacím mechanismem na pracovní desku,
mechanismus s posuvným hrotem

ks

66,00 Kč

227 otevřený archivní box 330x230x75

ks

3,55 Kč

228 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A3, 120g, 250 listů

bal

167,72 Kč

229 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A3, 120g, 500 listů

bal

346,00 Kč

230 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A3, 80g, 500 listů

bal

108,00 Kč

231 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A4, 100g, 500 listů

bal

127,41 Kč

232 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A4, 120g, 500 listů

bal

173,00 Kč

233 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A4, 200g, 250 listů

bal

139,30 Kč

234 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A4, 80g, 500 listů

bal

59,00 Kč

235 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A4, 90g, 500listů

bal

114,76 Kč

236 papír bílý ,nejvyšší kvality bělost CIE 168, formát A5, 80g, 500 listů

bal

33,70 Kč

237 papír do plotru 1067/45,7/95 g

role

655,51 Kč

238 papír do plotru 914/30,5/130 g

role

818,00 Kč

239 papír do plotru 914/45,7/95 g

role

500,00 Kč

240 papír do plotru C6569C (1067 mm x 30,5 m) – 130 g.m-2

role

1 095,00 Kč

241

role

370,00 Kč

226

papír do plotru Q1404A (610 mm x 40,5 m) – 90 g.m

-2

242 papír dvojarchy linkovaný A3

ks

0,41 Kč

bal

126,00 Kč

bal

63,00 Kč

245 papírové kotouče do kalkulačky 57 mm

ks

2,64 Kč

246 Paragon daňový doklad, samopropisovací, lepený blok, 50 listů

ks

5,94 Kč

247 pastelky dřevěné, sada 12 barev

sada

11,89 Kč

248 pastelky dřevěné, sada 24 barev

sada

34,45 Kč

ks

14,56 Kč

ks

7,92 Kč

papír recyklovyný A3 80g 500 listů,do všech inkoustových a laserových tiskáren i
kopírek,bělost CIE 92
papír recyklovyný A4 80g 500 listů,do všech inkoustových a laserových tiskáren i
244
kopírek,bělost CIE 92
243

249 pernamentní popisovač 2811 ,sada
250

pero kuličkové celokovové,stiskací mechanismus,vyměnitelná náplň,hrot
0,7mm,mix barvy
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pero kuličkové plastové,stiskací mechanismus,vyměnitelná náplň,jehlový hrot
0,5mm,mix barvy
plánovací karta na daný rok,rozměr 180x150mm ,infostrany-měsíční fáze,roční
252
období,letní a zimní čas

ks

5,40 Kč

ks

1,13 Kč

253 plastový stojan na katalogyrozměr 257x75x260mm transparentní

ks

36,45 Kč

254 podložka (jednodeska) s klipem, A4, lamino

ks

18,43 Kč

255 popisovač CD, permanentní inkoust na alkoholové bázi, barva černá, 1 mm

ks

2,58 Kč

ks

6,40 Kč

ks

6,40 Kč

ks

6,40 Kč

ks

6,40 Kč

ks

3,44 Kč

ks

3,44 Kč

ks

3,44 Kč

ks

15,20 Kč

ks

3,44 Kč

ks

8,08 Kč

ks

8,08 Kč

ks

8,08 Kč

ks

8,08 Kč

ks

4,96 Kč

ks

4,96 Kč

ks

4,96 Kč

ks

21,76 Kč

ks

4,96 Kč

274 popisovač na CD, permanentní inkoust na alkoholové bázi, sada 4 ks, 1 mm

ks

26,80 Kč

275 pořadač 2 kr.A4 23 mm prešpán.různé barvy

ks

21,27 Kč

276 pořadač 4 kr.A4 23 mm prešpán.různé barvy

ks

24,97 Kč

277 pořadač A4 archivní s kapsou ,recy papír,mramor

ks

15,90 Kč

278 pořadač A4 kroužkový š.40mm mix barvy

ks

35,74 Kč

251

256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273

popisovač lihový, 0,3 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru, černý
popisovač lihový, 0,3 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru, modrý
popisovač lihový, 0,3 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,červený
popisovač lihový, 0,3 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,zelený
popisovač lihový, šikmý hrot 1 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,černý
popisovač lihový, šikmý hrot 1 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,červený
popisovač lihový, šikmý hrot 1 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,modrý
popisovač lihový, šikmý hrot 1 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,sada 4ks
popisovač lihový, šikmý hrot 1 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,zelený
popisovač lihový, šikmý hrot 2 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,černý
popisovač lihový, šikmý hrot 2 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,červený
popisovač lihový, šikmý hrot 2 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,modrý
popisovač lihový, šikmý hrot 2 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,zelený
popisovač lihový, šikmý hrot 2,5 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,černý
popisovač lihový, šikmý hrot 2,5 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,červený
popisovač lihový, šikmý hrot 2,5 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,červený
popisovač lihový, šikmý hrot 2,5 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,sada 4ks
popisovač lihový, šikmý hrot 2,5 mm,permanentní inkoust na alkoholové
bázi,plasty,sklo,guma,odolný vodě a oděru,zelený
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279 pořadač A4 pákový š.50mm, mix barev

ks

19,38 Kč

280 pořadač A4 pákový š.75mm mix barev

ks

19,38 Kč

ks

15,90 Kč

282 PP pořadač, A4, 2 kroužkový, 23 mm, mix barev

ks

17,99 Kč

283 PP pořadač, A4, 4 kroužkový, 35 mm, mix barev

ks

29,51 Kč

284 PP pořadač, A4, 4 kroužkový,23 mm, mix barev

ks

19,52 Kč

285 PP rychlovazač pro neděrované dokumenty A4

ks

10,78 Kč

286 PP rychlovazač závěsný A4 mix barvy

ks

2,25 Kč

287 pracovní podložka na stůl velikosti A2 s kalendářem daného roku

ks

84,66 Kč

288 prešpánové desky na spisy s gumou přes roh

ks

9,81 Kč

ks

8,27 Kč

290 propustka, formát A7, blok o 50 listech

ks

4,05 Kč

291 prospektový obal s kapsou PH 203A bal po 10 ks

bal

14,20 Kč

292 prospektový obal, A4, "U", transparentní, závěsný, 80micronů, balení 100 ks

bal

69,00 Kč

293 prospektový obal, A5, "U", transparentní, závěsný, 80 micronů, balení 100 ks

bal

71,28 Kč

ks

1,89 Kč

ks

2,29 Kč

ks

6,90 Kč

ks

21,45 Kč

298 psací podložka s klipem uzaviratelná formát A4,rozměr 232x323x6mm , mix barvy

ks

14,50 Kč

299 pytel na odpad papírový, křížové dno, 3vrstvý, rozměr 65x120 cm

ks

11,84 Kč

300 pytel na odpadky igelitový, objem 30 litrů, balení 50 ks

ks

11,36 Kč

301 razítková barva na vodní bází, různé barvy, obsah 25 ml

ks

14,12 Kč

302 rozdružovač A4, kartonový, 5ti barevný, 100 ks v balení

bal

0,98 Kč

303 rozdružovač kartonový A4 1/3 jazyk mix barvy

bal

22,59 Kč

304 rozdružovač papírový A4 12 barev

ks

19,04 Kč

305 rychlovazací lišta A4/3 perforovaná,195mm,baleno 50ks

bal

250,60 Kč

306 rychlovazač A4 papírový celý ROC, s kovovým plíškem uvnitř

ks

1,36 Kč

281

289

pořadač archivní A 4 s kapsou,z recyklovaného papíru,mramorová úprava,papírový
štítek

propustka k lékaři, nepropisovací, nečíslovaná, formát A7 na šířku, obsah 100 listů
bez perforace

průhledné plastové pravítko, délka 20cm, tloušťka 3 mm, kalibrováno speciální
barvou
průhledné plastové pravítko, délka 30cm, tloušťka 3 mm, kalibrováno speciální
295
barvou
průhledné plastové pravítko, délka 50cm, tloušťka 3 mm, kalibrováno speciální
296
barvou
Příjmový pokladní doklad, formát A6 na šířku, samopropisující, nečíslovaný, 100
297
listů odtržitelných perforací, zakládací děrování
294
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307 rychlovazač A4 papírový závěsný celý RZC, s kovovovým plíškem uvnitř

ks

2,00 Kč

308 rychlovazač A4 papírový, RZP mix barvy, s kovovým plíškem uvnitř

ks

1,88 Kč

309 rychlovazač A4 plastový mix barvy

ks

1,82 Kč

310 rychlovazač duraclip A4 mix barvy

ks

10,78 Kč

ks

13,70 Kč

ks

1,70 Kč

ks

14,05 Kč

ks

3,71 Kč

ks

28,89 Kč

ks

22,10 Kč

317 samolepící etikety 70x36 mm ,balení 25 archů

bal

26,25 Kč

318 samolepící etikety bílé,rozměr 41x70 A4 ,21ks na archu

bal

1,59 Kč

319 samolepicí etikety kulaté, průměr 40 mm, bílé, balení 100 ks

bal

104,00 Kč

320 samolepící etikety laser v sáčku - různé velikosti

bal

12,50 Kč

321 samolepicí etikety, bílé, 105 x 37, balení 100 ks

bal

104,00 Kč

322 samolepicí etikety, bílé, 38 x 21,1, balení 100 ks

bal

104,00 Kč

323 samolepící proužky 45x12mm 5x40 listů

bal.

31,03 Kč

324 samolepící záložky 45x12 NEON POP-UP 5 barev

bal

26,80 Kč

325 semolepící bločky žluté 38x51mm ,baleno po 3ks

bal

5,10 Kč

326 sešit školní, A4, linka, 40 listů, 444

ks

7,29 Kč

327 sešit školní A4 čistý 40 listů

ks

7,29 Kč

328 sešit školní A4 čtvereček, 40 listů

ks

7,29 Kč

329 sešit školní A5 čtvereček, 40 listů

ks

3,64 Kč

330 sešit školní, A5, linka, 40 listů

ks

3,64 Kč

331 sešit školní, A5, linka, 40 listů, 544

ks

3,64 Kč

332 sešit školní, A6, linka, 40 listů

ks

3,17 Kč

333 sešit, A6, linka, tvrdé desky, 96 listů

ks

12,14 Kč

ks

18,90 Kč

samolep.bločky 125x75mm,žlutý linkovaný s dvoucentimetrovým pásem
lepidla,vícero použití,100 lístků
samolepící bloček, rozměr 38x51 mm, opakované lepení, barva světle žlutá, 3 x
312
100 ks lístků v balení
samolepící bločky ,žluté barvy ,rozměr 50x50 ,lze opakovaně přelepit,nezanechává
313
stopy,balení 100 lístků v bločku
samolepící bločky ,žluté barvy ,rozměr 76x76 ,lze opakovaně přelepit,nezanechává
314
stopy,balení 100 lístků v bločku
311

315 samolepící bločky 50x20mm 4x50 listů popisovatelné
316

334

samolepící bločky neon 75x75mm,ve 4 neonových barvách,opakované použití,100
samolepících štítků

sešívačka kovová s protikluzným doplňkem,ocelový mechanismus na 25
listů,drátky 24/6
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spis. desky pro řidiče A5,1 klopa,rychlosvorka na uchycení dokum.,pevné
provedení,držák na tužku,PP

ks

43,62 Kč

336 spisové desky A4 s drukem, plastové, mix barev

ks

4,35 Kč

337 spisové desky A5 s drukem, plastové, mix barev

ks

3,71 Kč

ks

9,63 Kč

bal

9,66 Kč

340 spojovače do sešívačky 24/6, povrchová úprava ZN: zinkováno, v krabičce 1000ks

bal

2,25 Kč

341 spojovače do sešívačky 24/8, povrchová úprava ZN: zinkováno, v krabičce 1000ks

bal

3,80 Kč

342 spojovače do sešívačky 26/6, povrchová úprava ZN: zinkováno, v krabičce 1000ks

bal

4,95 Kč

343 spony do sešívače Novus, 24/6DIN

bal

2,25 Kč

344 stěrací pryž z přírodního kaučuku, kombinovaná (tvrdá/měkká)

ks

2,00 Kč

345 stojan na CD plast / 25ks CD

ks

66,75 Kč

346 stojan na prospekty A4 , stolní drátěný 4x kapsa

ks

46,80 Kč

ks

17,55 Kč

ks

29,50 Kč

ks

68,92 Kč

350 špendlíky s tvarovanou hlavičkou do korkových tabulí, barevní mix, balení 25ks

bal

5,00 Kč

351 štítky na pořadače šíře hřbetu 50 mm, samolepící, balení po 10 ks

bal

10,40 Kč

352 štítky na pořadače šíře hřbetu 75 mm, samolepící, balení po 10 ks

bal

10,40 Kč

353 tabel.etikety 89x36,1 dvouřadé / 8tis.v balení/

bal

816,00 Kč

354 tiskapis - dovolenka 100listů

ks

10,40 Kč

355 tiskopis záznam o provozu sl. vozidla (A5 - 50 listů)

ks

16,09 Kč

356 transparentní obal "L", formát A4, PVC, barva fialová, 80 micronů, 100 ks

bal

2,86 Kč

357 transparentní obal "L", formát A4, PVC, barva modrá, 80 micronů, 100 ks

bal

0,97 Kč

358 transparentní obal "L", formát A4, PVC, barva oranžová, 80 micronů, 100 ks

bal

2,86 Kč

359 transparentní obal "L", formát A4, PVC, barva ýlutá, 80 micronů, 100 ks

bal

0,97 Kč

360 transparentní obal "L", formát A4, PVC, barva zelená, 80 micronů, 100 ks

bal

0,97 Kč

361 transparentní obal "L", formát A4, PVC, čirý, 80 micronů, 100 ks

bal

84,00 Kč

362 transparentní závěsný obal A4 "U" - hladký 80mic., 100 ks

bal

69,00 Kč

335

spisové desky s tkanicí formátu A4 /bez hřbetu,vyrobené z jednostranné lakované
lepenky barva černá ,na přední straně štítek pro popis
spojovače do sešívačky 24/10, povrchová úprava ZN: zinkováno, v krabičce
339
1000ks
338

stolní kalendář, 57 stran, české týdenní jmenné, měsíční fáze, roční íobdobí, letní a
zimní čas, český jazyk, rozměr 285 x 104 mm
stolní kalendář, 62 stran, týdenní, sloupcové, český jazky, stojánek 35 mm, rozměr
348
321 x 169 mm
stolní kalkulačka s velkým LCD displejem, 10 místná, plastová tlačítka, gumové
349 nožky, duální napájení, vyrovnávací 3 tlačítková paměť, požadové fce: výpočet %
vč. zisku, převody měn, výpočet DPH, označení řádu - tříčislové čárky, tlačítko +/347
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363 transparentní závěsný obal A4 "U" - matný 80mic., 100 ks

bal

20,89 Kč

364 transparentní závěsný obal A4 "U" -rozšířený 80mic., 100 ks

bal

132,00 Kč

365 tuha do mikrotužky 0,5mm/HB

ks

3,78 Kč

366 tuha do mikrotužky 0,7mm/HB

ks

5,31 Kč

367 tužka obyčejná s gumou č.2/HB

ks

1,10 Kč

368 tužka trojhranná č. 2 s gumou

ks

2,62 Kč

369 tužka versatilka

ks

8,50 Kč

370 úložný box s víkem plastový , objem14 Iitrů,rozměr 39x29x18 cm

ks

102,00 Kč

371 úložný box s víkem plastový,objem 25 Iitrů , rozměr 44x31x23 cm

ks

192,10 Kč

372 univerzální diář (denní záznamy) formátu A5 ,rok neurčen

ks

34,58 Kč

373 univerzální diář (denní záznamy) formátu A5 ,rok neurčen s růžky

ks

39,29 Kč

ks

28,35 Kč

bal

197,30 Kč

ks

176,00 Kč

377 víceúčelové papírové samolepící etikety, velikost 105 x 42,3 mm

bal

52,00 Kč

378 víceúčelové papírové samolepící etikety, velikost 210 x 297 mm

bal

52,00 Kč

379 víceúčelové papírové samolepící etikety, velikost 70 x 36 mm

bal

52,00 Kč

380 vizitkář kroužkový na 80 ks vizitek vč. registru A - Z

ks

46,79 Kč

381 výdajový pokladní doklad, formát A6, PDÚ, samopropisující, balení 50 listů

ks

8,39 Kč

382 vytahovač drátků,tělo kombinace kov,plast ,barevný mix

ks

5,30 Kč

bal

163,48 Kč

384 zakládací kapsa s rozšíř.kapacitou /katalogy/ A4

ks

0,68 Kč

385 zakládací obal "U" A3 80mic

ks

4,86 Kč

386 zakládací obal "U" A4 160mic.

ks

2,21 Kč

387 zakládací obal A4 "U" maxi

ks

0,68 Kč

388 zakládací obal A4/D závěsný s chlopní (10ks)

bal

14,20 Kč

389 závěsný obal A4 "U" 42 mic (bal. 100ks)

bal

26,80 Kč

390 závěsný obal na katalogy A4 200 micronů

ks

7,30 Kč

374

univerzální kontaktní lepidlo na všechny savé a nesavé materiály typu Chemoprén,
obsah 50 ml

375 vázací lišty pro Velobind A4 ,baleno 25ks
376

383

velkokapacitní sešívačka s kovovým mechanismem, kapacita 70 listů, nastavitelná
hloubka sešívání, horní plnění drážků

zadní desky kroužkové vazby A4, 250g/m2 , zjedné strany hladký,barevný leštěný
povrch,druhá strana matná bílá ,mix barvy,balení 100ks

36/39

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170049

391 záznamní kniha, A4, tvrdé desky, linkovaná, 96 listů

ks

23,21 Kč

392 záznamní kniha, A5, tvrdé desky, linkovaná, 96 listů

ks

13,33 Kč

393 záznamní kniha, A6, linka, počet listů 96

ks

12,14 Kč

394 záznamová kostka (špalíček), rozměr 85x85 mm, nelepená, bílá barva, výška 8 cm

ks

15,86 Kč

395 záznamová kostka (špalíček), rozměr 90x90 mm, lepená, bílá barva

ks

9,03 Kč

396 záznamová kostka (špalíček), rozměr 90x90 mm, spirála, bílá barva

ks

12,88 Kč

ks

7,28 Kč

ks

7,28 Kč

ks

7,28 Kč

ks

7,28 Kč

ks

28,40 Kč

ks

25,36 Kč

ks

32,80 Kč

ks

2,89 Kč

ks

2,89 Kč

ks

2,89 Kč

ks

2,89 Kč

ks

8,32 Kč

ks

25,04 Kč

ks

31,68 Kč

ks

3,20 Kč

ks

12,09 Kč

397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407

značkovač 8566 permanentní, inkoust na alkoholické bázi,odolný vodě,seřízlý hrot,
š.stopy 2,5mm černý
značkovač 8566 permanentní, inkoust na alkoholické bázi,odolný vodě,seřízlý hrot,
š.stopy 2,5mm červený
značkovač 8566 permanentní, inkoust na alkoholické bázi,odolný vodě,seřízlý hrot,
š.stopy 2,5mm modrý
značkovač 8566 permanentní, inkoust na alkoholické bázi,odolný vodě,seřízlý hrot,
š.stopy 2,5mm zelený
značkovač 8566 permanentní, sada 4ks,inkoust na alkoholické bázi,odolný
vodě,seřízlý hrot, š.stopy 2,5mm
značkovač na bílé tabule,stiratelný inkoust na alkoholické bázi,válcový hrot průměr
2,5mm ,4 barvy
značkovač na bílé tabule,stiratelný inkoust na alkoholické bázi,válcový hrot průměr
5mm ,4 barvy
zvýrazňovač ,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře stopy
2,5mm,oranžový
zvýrazňovač ,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře stopy
2,5mm,růžový
zvýrazňovač ,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře stopy
2,5mm,zelený
zvýrazňovač ,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře stopy
2,5mm,žlutý

408 zvýrazňovač 8852 kulatý hrot šířen hrotu 5mm mix barev
zvýrazňovač sada 4ks,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře
stopy 1,5mm
zvýrazňovač sada 4ks,na všechny druhy papíru,reflexní inkoust,klínový hrot,šíře
410
stopy 2,5mm
zvýrazňovač se zkoseným hrotem,šíře stopy 1-4mm a všechny druhy papíru a
411
textyl (různé barvy)
409

412 žádanka o přepravu, blok A6, 100 listů

37/39

Evidenční číslo přidělené z Centrální evidence smluv: 170049

PŘÍLOHA Č. 3 – VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU DODAVATELE
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