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RÁMCOVÁ DOHODA  

NA „DODÁVKY OBÁLEK A POŠTOVNÍCH TAŠEK PRO ROKY 2019 - 2020“  
 

 

  
Č. j. smlouvy centrálního zadavatele: 

MV-40458-39/VZ-2018 
 

 

 

 
 

Článek 1 
 

Smluvní strany 

 

Centrální   
zadavatel: 

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA 

 Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
IČO: 00007064 DIČ: CZ 00007064 

 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

 ID datové schránky: 6bnaawp  

 Zastoupená:  

 
Ing. Stanislavem Loskotem, ředitelem odboru veřejných zakázek a 
centrálních nákupů 

   e-mail:   

  

 Kontaktní osoba: .  

 odbor veřejných zakázek a centrálních nákupů 

 tel.:   e-mail:   
 

(dále jen „centrální zadavatel“) 
na straně jedné 
a 
 
 
 

*MVCRX047WYJZ* 
MVCRX047WYJZ 
prvotní identifikátor 
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Dodavatel č. 
1: 

MICOS spol. s r.o. 

 Sídlo: Vápenice 17, 796 01 Prostějov 

  IČO:  00533394 DIČ: CZ00533394 

  Zapsán v obchodním  rejstříku vedeným Krajským soudem v Brně 

  oddíl C  vložka  7046                    
  ID datové schránky: gnefg6p 

 Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

 Jednající (zastoupený): 
  Petr Fojtík, na základě plné moci 
 tel.:    e-mail:  

 Kontaktní osoba:  
   

 tel.:    e-mail:  
 
 
 

Dodavatel č. 
2: 

OFFICE DEPOT s.r.o., 

 Sídlo: Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, 
  IČO:  64942503 DIČ: CZ64942503 

  Zapsán v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze 

  oddíl C  vložka  42398                    
  ID datové schránky: nh9cgdz 

 Bankovní spojení:  

, , . 
Číslo účtu: , 

 

 Jednající (zastoupený): 
  Ing. Milan Baran, MBA, jednatel 

 tel.:    e-mail:  

 Kontaktní osoba:  
   

 tel.:    e-mail:  
 
 
 
 
 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 131 a násl. zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „ZZVZ“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), tuto rámcovou dohodu na „Dodávky obálek  
a poštovních tašek pro roky 2019 - 2020“ (dále jen „rámcová dohoda“). 
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Úvodní ustanovení 

 
Článek 2 

 
Účel rámcové dohody 

 
2.1 Účelem této rámcové dohody je zabezpečit v roce 2019 a 2020 plynulé 
zásobování odběratelů obálkami a poštovními taškami v souladu s jejich potřebami 
až do výše předpokládaného finančního objemu 8 mil. Kč bez DPH. 
 
2.2 Odběrateli obálek a poštovních tašek jsou Česká republika – organizační složky 
uvedené v příloze č. 1 této rámcové dohody, a další veřejní zadavatelé rovněž 
uvedení v této příloze. 
 
2.3 Podkladem pro uzavření této rámcové dohody jsou nabídky dodavatelů, kteří se 
umístili v otevřeném zadávacím řízení (dále jen „zadávací řízení“) na uzavření této 
rámcové dohody, na prvním a druhém místě v pořadí. 
 
2.4 Zadávací řízení na uzavření této rámcové dohody bylo uveřejněno ve Věstníku 
veřejných zakázek dne 24.8.2018 pod evidenčním číslem Z2018-028981 

 
 
 

Článek 3 
 

Předmět rámcové dohody 
 

3.1 Předmětem této rámcové dohody je stanovení podmínek (dále jen „obchodní 
podmínky“) pro dodávky obálek a poštovních tašek pro rok 2019 a 2020, které jsou 
specifikované v článku 5 této rámcové dohody (dále jen „předmět plnění“) a které 
bude realizovat příslušný dodavatel průběžně dle potřeb jednotlivých odběratelů na 
základě kupních smluv, které jednotliví odběratelé jako kupující s příslušným 
dodavatelem jako prodávajícím postupně uzavřou.  
 
3.2 Dodavatelem příslušným k uzavření kupní smlouvy na dodávky předmětu plnění 
(dále jen „kupní smlouva“) je dodavatel, kterého odběratel písemně vyzve k uzavření 
kupní smlouvy postupem stanoveným v souladu s § 134 ZZVZ, v článku 4 této 
rámcové dohody. 
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Článek 4 
 

Postup při uzavírání kupních smluv 
 

4.1 Odběratel vyzve prostřednictvím Národního elektronického nástroje  
k uzavření kupní smlouvy vždy toho dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil 
jako první v pořadí (dodavatel č. 1).  
 
4.2 Odmítne-li dodavatel č. 1 kupní smlouvu uzavřít, odběratel písemně vyzve 
k uzavření kupní smlouvy dodavatele, který se v zadávacím řízení umístil druhý 
v pořadí (dodavatel č. 2). 
 
4.3 Odběratelé mohou vyzývat dodavatele příslušného k uzavření kupní smlouvy 
postupem podle tohoto článku podle svých potřeb až do výše předpokládaného 
finančního objemu podle článku 2.1 této rámcové smlouvy. Odběratelé budou 
vyzývat vybrané dodavatele nepravidelně po celou dobu účinnosti rámcové dohody 
v různých objemech. 
 
4.4 Obdrží-li dodavatel výzvu odběratele k uzavření kupní smlouvy je povinen: 
a) do 5 pracovních dnů od obdržení této výzvy odeslat odběrateli podepsaný návrh 
kupní smlouvy v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody. Pokud, tak odběratel 
neučiní ve stanovené lhůtě, má se za to, že odmítá uzavřít kupní smlouvu. 
 
b) v případě, že dodavatel odmítne akceptovat výzvu k uzavření kupní smlouvy dle 
čl. 4.1 této smlouvy, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti informuje zadavatele 
v souladu s čl. 12.1 této rámcové dohody.   
 
 
4.5 Odběratelé mohou výzvy k uzavření kupní smlouvy předkládat po dobu účinnosti 
této rámcové dohody. Uzavřené kupní smlouvy nesmějí obsahovat závazek žádné 
ze smluvních stran k plnění před 1. 1. 2019, ani k plnění po 31. 12. 2020. 
 
4.6 Obsah kupních smluv se řídí touto rámcovou dohodou a dále zejména 
příslušnými ustanoveními OZ. 
 

Článek 5 
 

Technická specifikace  
 
 

5.1 Obchodní podmínky sjednané v této rámcové dohodě platí pro dodávky obálek  
a poštovních tašek (dále též „předmět plnění“), jehož technická specifikace je 
stanovena v článku 5.2. a v příloze č. 2 této rámcové dohody.  
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5.2. Obálky a poštovní tašky: 
 
Obálky a poštovní tašky vlhčící 
 

Typ Rozměr 
minimální 

gramáž 
g/m2 

Balení v ks 

Obálky 

C6 – bílá, rovná klopa 114 x 162 80 1 000 

DL – bílá, rovná klopa 110 x 220 80 1 000 

C5 – bílá, rovná klopa 162 x 229 80 1 000 

Poštovní tašky 

C5, rovná klopa 162 x 229 100 500 

C4, rovná klopa 229 x 324 100 250 

B4, rovná klopa 250 x 353 100 250 

B5, rovná klopa 176 x 250 100 500 

Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád) 
B6-bez pruhu 125 x 176 80 1 000 

B6-červený pruh 125 x 176 80 1 000 

B6-modrý pruh 125 x 176 80 1 000 

C5-bez pruhu 162 x 217 80 1 000 

C5-červený pruh 162 x 217 80 1 000 

C5-modrý pruh 162 x 217 80 1 000 

Obálky s dodejkou – bílé 

B6-bez pruhu 125 x 176 80 1 000 

B6-červený pruh 125 x 176 80 1 000 

B6-modrý pruh 125 x 176 80 1 000 

C5-zelený pruh, 
doporučeně 

162 x 217 80 1 000 

C5-zelený pruh, do 
vlastních rukou 

162 x 217 80 1 000 

 

 

 
 
 
 Obálky a poštovní tašky samolepící s krycí páskou 
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Typ Rozměr 
minimální 

gramáž 
g/m2 

Balení v ks 

Obálky    

C6 - bílá 114 x 162 80 1 000 

DL - bílá 110 x 220 80 1 000 

DL s okénkem – bílá 110 x 220 80 1 000 

C5 - bílá 162 x 229 80 1 000 

Poštovní tašky 

C5 162 x 229 100 500 

C4 229 x 324 100 250 

B4 250 x 353 100 250 

B5 176 x 250 100 500 

Poštovní tašky s křížovým dnem 

B5, x dno šíře 32 mm 176 x 250 130 250 

B4, x dno šíře 40 mm 250 x 353 130 250 

B4 – neroztrhnutelná, 
x dno šíře 40 mm 
(vyztužená min. 

textilním vláknem) 

250 x 353 130 250 

Obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. (správní řád) 
B6-bez pruhu 125 x 176 80 1 000 

B6-červený pruh 125 x 176 80 1 000 

B6-modrý pruh 125 x 176 80 1 000 

C5-bez pruhu 162 x 217 80 1 000 

C5-červený pruh 162 x 217 80 1 000 

C5-modrý pruh 162 x 217 80 1 000 

Obálky s dodejkou – bílé 

B6-bez pruhu 125 x 176 80 1 000 

B6-červený pruh 125 x 176 80 1 000 

B6-modrý pruh 125 x 176 80 1 000 

Obálky bublinkové 

C/13 170x225   100 

D/14 200x275   100 

 
 
- Dodavatel se zavazuje dodávat obálky pro doručování podle zákona 500/2004 Sb. 
(správní řád) samopropisovací  s vytrhávací doručenkou a odtrhovacím poučením pro 
zasílání písemností podle Správního řádu (zákon č.500/2004 Sb.). 
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- Dodavatel se zavazuje dodávat obálky s dodejkou vlhčící s vytrhávacím okénkem 
podlepeným samopropisujícím papírem. 
 
 
 
 
 

Článek 6 
 

Doba a místo dodání, nabytí vlastnického práva 
 

6.1 Dodavatel se zavazuje dodat předmět plnění vždy nejpozději do 7 kalendářních 
dnů ode dne uzavření kupní smlouvy s odběratelem, pokud se s odběratelem 
nedohodne jinak.  
 
6.2 Místem dodání je pracoviště příslušného odběratele. Seznam jednotlivých 
odběratelů je uveden v příloze č. 1 této rámcové dohody. 
 
6.3 Konkrétní adresu místa dodání odběratel uvede ve výzvě k uzavření kupní 
smlouvy. 
 
6.4 Odběratel nabývá vlastnické právo k předmětu plnění, jakmile je mu předán po 
potvrzení dodacího listu. 
 

 
 Článek 7 

 
Technické podmínky dodání 

 
7.1 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění v balení uvedeném v čl. č. 5 této 
rámcové dohody. Toto neplatí v případě, že odběratel poptává menší množství, než 
je uvedeno v balení v ks (čl. 5). 
 
7.2. Dodavatel se zavazuje při plnění předmětu každé jednotlivé smlouvy uzavřené               
na základě této rámcové dohody postupovat ve smyslu zákona č. 477/2001 Sb.,  
o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších 
předpisů, tzn., že zajistí zpětný odběr obalů z dodávaného zboží. 
 
7.5. Dodavatel se zavazuje, že předmět plnění opatří pro přepravu způsobem, který 
je obvyklý pro takové zboží v obchodním styku. 
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Článek 8 
 

Vady 
 

8.1 Dodavatel je povinen dodat předmět plnění v jakosti (technické parametry) 
specifikované v této rámcové dohodě, množství a druhu dle kupní smlouvy a při 
dodržení obchodních podmínek sjednaných v této rámcové dohodě včetně podmínek 
pro přepravu do místa dodání. Odběratel je povinen dodaný předmět plnění převzít  
a zaplatit kupní cenu.  
 
8.2 Poruší-li dodavatel povinnosti stanovené v článku 8.1, jedná se o vady plnění. Za 
vady plnění se považuje i dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní 
smlouva. Odběratel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. 
 
8.3 Zjistí-li odběratel vady týkající se jakosti dodaného předmětu plnění již při dodání, 
je oprávněn odmítnout jeho převzetí a od kupní smlouvy odstoupit. To platí i při 
dodání jiného druhu předmětu plnění, než určuje kupní smlouva. Odstoupení od 
kupní smlouvy bezodkladně odběratel písemně oznámí dodavateli. 
  
 
8.4 Vady, které se týkají jakosti dodaného předmětu plnění, které odběratel zjistí až 
po převzetí dodávky, je dodavatel povinen odstranit nejpozději do 7 dnů od 
oznámení reklamace. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního 
plnění v množství a jakosti dle kupní smlouvy. Obdobně postupuje dodavatel  
i v případě, nevyužije-li odběratel svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 
8.3.  
 
8.5 Ujednáním o náhradním plnění není dotčena odpovědnost dodavatele za škodu. 
 
8.6 Centrální zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv po dobu účinnosti této rámcové 
dohody provést kontrolu jakosti (technických parametrů) dodaného zboží 
u kteréhokoliv odběratele podle přílohy č. 1 této rámcové dohody. Provedením 
kontroly může centrální zadavatel pověřit i jinou osobu. 
 
 
8.7 Na dodávky předmětu plnění bude poskytnuta dodavatelem záruka za jakost, 
která zaručuje, že předmět plnění bude odpovídat technické specifikaci stanovené 
touto rámcovou dohodou a bude prost právních vad. Dodavatelem bude poskytnuta 
záruční doba v délce minimálně 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem převzetí 
zboží odběratelem. 
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Článek 9 
 

Cena zboží 
 

9.1 Dodavatel se zavazuje dodávat předmět plnění po dobu účinnosti této rámcové 
dohody jednotlivým odběratelům za jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této 
rámcové dohody. Jednotkové ceny uvedené v  příloze č. 3 této rámcové dohody jsou 
uvedeny včetně dopravy do místa plnění a vykládky. 
 
9.2 Nabídnuté jednotkové ceny uvedené v příloze č. 3 této rámcové dohody jsou 
považovány za ceny nejvýše přípustné. Tyto ceny mohou být změněny pouze tehdy, 
pokud dojde ke změnám v právních předpisech, v jejichž důsledku se změní sazby 
DPH. 
 
 
 

Článek 10 
 

Platební a obchodní podmínky 
 

10.1 Platba za uskutečněné dodávky předmětu plnění bude prováděna 
bezhotovostním platebním převodem na základě daňového dokladu vystaveného 
dodavatelem do 14 kalendářních dnů po řádném předání a převzetí dodávky 
odběratelem. Přílohou každého daňového dokladu bude zástupci obou stran 
podepsaný dodací list potvrzující, že předmět plnění byl dodán odběrateli 
v požadovaném množství a kvalitě. 
 
10.2 Daňový doklad  musí obsahovat č. j. kupní smlouvy, č. j. rámcové dohody, ke 
které se dodávka vztahuje, všechny údaje uvedené v § 29 a násl. zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a údaje 
uvedené v § 435 OZ. 
 
10.3 Daňový doklad je splatný do 30 kalendářních dnů ode dne jeho prokazatelného 
doručení příslušnému odběrateli na adresu uvedenou v konkrétní kupní smlouvě. 
 
10.4 Daňový doklad je považován za zaplacený okamžikem odepsání příslušné 
finanční částky z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele. 
 
10.5 U daňového dokladu doručeného po 7. prosinci daného kalendářního roku se 
splatnost stanoví na 60 dnů ode dne doručení. 
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10.6 Odběratel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti daňového dokladu vrátit 
dodavateli bez zaplacení takový daňový doklad, který neobsahuje náležitosti 
stanovené touto rámcovou dohodou nebo obecně závaznými právními předpisy, není 
doložen kopií potvrzeného dodacího listu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh 
plnění než dohodnutý ve smlouvě, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to 
s uvedením důvodu vrácení. Dodavatel je povinen v případě oprávněného vrácení 
daňového dokladu tento doklad opravit nebo vyhotovit znovu. Důvodným vrácením 
daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní 
délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vystaveného 
daňového dokladu odběrateli.   
 
10.7 Platby budou realizovány v Kč na základě předloženého daňového dokladu. 
 
10.8 Zálohové platby odběratel neposkytuje. 
 

 
Článek 11 

 
Sankce ke kupní smlouvě 

 
11.1 Dodavatel je oprávněn požadovat na odběrateli úrok z prodlení za nedodržení 
termínu splatnosti daňového dokladu ve výši 0,05 % z oprávněně účtované částky 
bez DPH za každý i započatý den prodlení. Výše sankce není omezena. 
 
11.2 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
termínu dodání předmětu plnění dle kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny 
nedodaného předmětu plnění bez DPH za každý i započatý den prodlení. Minimální 
výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena. 
 
11.3 Odběratel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu za nedodržení 
doby pro odstranění zjištěných vad na základě reklamace, a to ve výši 0,05 % z ceny 
reklamovaného předmětu plnění bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení. 
Minimální výše sankce je 1000,- Kč za den. Výše sankce není omezena. 
 
11.4 Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, 
kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení oprávněnou 
stranou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením 
o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody. 
 
11.5 Odběratel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, pokud dodavatel nedodá 
předmět plnění ani po uplynutí 14 kalendářních dnů po řádném termínu dodání. 
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Článek 12 

 
Komunikace stran kupních smluv 

 
12.1 Veškerá komunikace mezi odběratelem a dodavatelem se uskutečňuje písemně 
dle § 211 odst. 3 ZZVZ prostřednictvím NEN. 
 
 
12.2 Adresa či kontakty uvedené v kupních smlouvách mohou být měněny 
jednostranným písemným oznámením doručeným příslušnou smluvní stranou druhé 
smluvní straně s tím, že takováto změna se stane účinnou okamžikem doručení 
tohoto oznámení druhé smluvní straně. 
 
 

Společná ustanovení k rámcové dohodě 
 

 
Článek 13 

 
Sankce  

 
13.1 Centrální zadavatel je oprávněn požadovat na dodavateli smluvní pokutu ve 
výši 10 tis. Kč v případě, že dodavatel opakovaně, minimálně ve třech případech, 
nezávisle na konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na základě 
písemné výzvy odběratele uzavřít kupní smlouvu a v případě, že nehodlá uzavřít 
kupní smlouvu, neinformuje o této skutečnosti neprodleně odběratele. 
 
 

 
Článek 14 

 
Doba trvání rámcové dohody 

 
14.1 Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem, kdy je podepsána smluvními 
stranami, účinnosti uveřejněním v registru smluv, nejdříve však 1. ledna 2019. 
Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou; účinnosti pozbývá dnem 31. prosince 
2020 nebo vyčerpáním finančního limitu stanoveného v čl. 2.1, a to podle toho, která 
ze skutečností nastane dříve. 
 
14.2 Po dobu účinnosti této rámcové dohody lze rámcovou dohodu zrušit pouze 
písemnou dohodou stran rámcové dohody.  
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14.3 Centrální zadavatel je oprávněn odstoupit od rámcové dohody za podmínek 
uvedených v čl. 15 rámcové dohody. 
 
 
 

Článek 15 
 

Odstoupení od rámcové dohody 
 

15.1 Centrální zadavatel je oprávněn od rámcové dohody odstoupit při podstatném 
porušení této rámcové dohody příslušným dodavatelem nebo dle § 223 odst. 2 písm. 
b) ZZVZ v případě, že příslušný dodavatel uvedl v nabídce v zadávacím řízení o 
rámcovou dohodu informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 
nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení. 
Odstoupení od rámcové dohody je účinné pouze ve vztahu k dodavateli, který se 
podstatného porušení smlouvy dopustil nebo vůči němuž se zjistí okolnosti ve smyslu 
§ 223 odst. 2 písm. b) ZZVZ. Smluvní vztahy centrálního zadavatele s druhým 
dodavatelem tímto nejsou dotčeny, zejména takové odstoupení od rámcové dohody 
není důvodem k odstoupení od rámcové dohody ze strany druhého dodavatele. 
 
 
15.2 Podstatným porušením této rámcové dohody ze strany dodavatele je,  
a) pokud dodavatel opakovaně, minimálně v deseti případech, nezávisle na 
konkrétním odběrateli a časové posloupnosti odmítne na podkladě písemné výzvy 
odběratele uzavřít kupní smlouvu. 
 
 
b) pokud  s tímto dodavatelem odstoupil od kupní smlouvy některý z odběratelů nebo 
více odběratelů, pokud k takovému odstoupení od kupní smlouvy došlo minimálně ve 
třech případech.  
 
c) neplnění technických parametrů u předmětu plnění.   
 
15.3 Předpokladem platného odstoupení od rámcové dohody ze strany centrálního 
zadavatele je, že  
 
a) na svůj úmysl právo na odstoupení vykonat již při následujícím dalším porušení 
rámcové dohody, písemně tohoto dodavatele upozornil a  
 
b) odstoupení od rámcové dohody písemně oznámil příslušnému dodavateli bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se o tomto opětovném porušení rámcové dohody 
dověděl.  
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Článek 16 

Odpovědnost za škodu 

16.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou vadným plněním rámcové dohody, 
jakož i kupních smluv uzavřených na jejím základě v rozsahu stanoveném českým 
právním řádem, zejména pak OZ. 

16.2 Dodavatel odpovídá za plnění svých smluvních závazků v rozsahu uvedeném  
v  rámcové dohodě. 
 
 

Článek 17 
 

Závěrečná ustanovení 
 

17.1 Tato rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními OZ a ZZVZ. Veškeré spory mezi smluvními stranami 
vzniklé z této rámcové dohody, kupních smluv nebo v souvislosti s nimi, budou 
řešeny pokud možno nejprve smírně. Nebude-li smírného řešení dosaženo, budou 
spory řešeny před příslušnými soudy České republiky. 
 
17.2 Dodavatel bez jakýchkoliv výhrad  
 
a) souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a dalších údajů uvedených 
v této rámcové dohodě, včetně ceny za předmět plnění, 
 
b) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli 
nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními 
smlouvami, nejsou informace důvěrné ve smyslu § 1730 OZ. 
 
c) výslovně uvádí, že všechny informace, které poskytne centrálnímu zadavateli 
nebo odběrateli v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými kupními 
smlouvami, nejsou obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 OZ. 
 
17.3 Centrální zadavatel a odběratelé nenesou odpovědnost za jakoukoliv škodu 
vzniklou v souvislosti se zákonným uveřejněním či použitím informací, které byly 
poskytnuty dodavatelem v souvislosti s touto rámcovou dohodou nebo příslušnými 
kupními smlouvami. 
 
17.4 Dodavatel prohlašuje, že plněním závazků dle příslušných kupních smluv 
nezasahuje do práv duševního vlastnictví třetích osob. 
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17.5 Rámcová dohoda může být doplňována nebo měněna pouze způsobem, kterým 
nedojde k porušení § 222 ZZVZ. 
 
17.6 Na důkaz toho, že strany rámcové dohody s obsahem této rámcové dohody 
souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že 
tato rámcová dohoda byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně. 
 

17.7 Nedílnou součástí této Rámcové dohody jsou Přílohy č. 1 až  č. 3. 
 

Přílohy Název přílohy 

Příloha č. 1 Seznam veřejných zadavatelů 

Příloha č. 2 Specifikace obálky a poštovní tašky  

Příloha č. 3 Nabídkové ceny  
 
 

Podpisy  stran rámcové dohody 
 

  

 

Zástupce centrálního zadavatele Dodavatel č. 1 
 
 
 
 
 
Dodavatel č. 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
Ing. Stanislav Loskot 

ředitel odboru veřejných zakázek 
a centrálních nákupů 

 
 

Ing. Stanislav 

Loskot

Digitálně podepsal 

Ing. Stanislav Loskot 

Datum: 2018.11.27 

14:25:23 +01'00'

Petr 

Fojtík

Digitálně podepsal 

Petr Fojtík 

Datum: 2018.11.30 

09:56:44 +01'00'

Ing. Milan 

Baran, 

MBA

Digitálně podepsal Ing. Milan 

Baran, MBA 

DN: c=CZ, 

2.5.4.97=NTRCZ-64942503, 

o=OFFICE DEPOT s.r.o. [IČ 

64942503], ou=0100, cn=Ing. Milan 

Baran, MBA, sn=Baran, 

givenName=Milan, 

serialNumber=P617825, 

title=jednatel 

Datum: 2018.12.18 11:51:46 +01'00'



  Příloha č. 1 k RD  č.j.: MV- 40458- 39/VZ-2018 

Seznam veřejných zadavatelů 

 

 

 

1. Policejní akademie České republiky v Praze 

2. Střední odborná škola PO a Vyšší odborná škola PO ve Frýdku-Místku 

3. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 

4. Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze  
 

5. Bytová správa Ministerstva vnitra 

6. Institut pro veřejnou správu Praha  
7. Muzeum Policie České republiky   
8. OLYMP Centrum sportu Ministerstva vnitra  
9. Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra  
10. Správa základních registrů 

11. Tiskárna Ministerstva vnitra 

12. Záchranný útvar HZS ČR Hlučín 

13. Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

14. Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra  
 

15. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy 

16. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 

17. Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 

18. Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 

19. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 

20. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 

21. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 

22. Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje 

23. Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 

24. Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 

25. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 

26. Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

27. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 

28. Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 

29. Správa logistického zabezpečení Policejního prezídia ČR 

 

30. Moravský zemský archiv v Brně  
31. Národní archiv   
32. Státní oblastní archiv v Litoměřicích 

33. Státní oblastní archiv v Plzni  
34. Státní oblastní archiv v Praze  
35. Státní oblastní archiv v Třeboni  
36. Státní oblastní archiv v Zámrsku  
37. Zemský archiv v Opavě  
 

38. Generální ředitelství HZS ČR 

39. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy 

40. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje 

41. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje 

42. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje 

43. Hasičský záchranný sbor kraje Vysočina 

44. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje 

45. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje 

46. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje 

47. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 

48. Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje 

49. Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje 

50. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje 



51. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje 

52. Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje 

 

53. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Brno 

54. Školní a výcvikové zařízení HZS ČR - středisko Frýdek-Místek 

55. Institut ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč  
56. Technický ústav požární ochrany 

57. Skladovací a opravárenské zařízení HZS ČR Olomouc 

 

58. Ministerstvo vnitra 

Elektronický podpis - 27.11.2018
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Stanislav Loskot
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 14.9.2019
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Digitálně 

podepsal Petr 

Fojtík 

Datum: 

2018.11.30 

09:57:29 +01'00'

Ing. Milan 

Baran, 

MBA

Digitálně podepsal Ing. Milan Baran, 

MBA 

DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-64942503, 

o=OFFICE DEPOT s.r.o. [IČ 64942503], 

ou=0100, cn=Ing. Milan Baran, MBA, 

sn=Baran, givenName=Milan, 

serialNumber=P617825, title=jednatel 

Datum: 2018.12.18 11:53:18 +01'00'



Příloha č. 2 k RD
Čj: MV-40458-39/VZ-2018

MICOS spol. s r.o.

Předpokládaný 
počet ks

samolepící s 
krycí páskou

Obálky

C6 - bílá 114 x 162 80 900 000 1 000 HERMANEC KUVERT
DL - bílá 110 x 220 80 534 000 1 000 HERMANEC KUVERT

DL s okénkem – bílá   110 x 220 80 261 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5 - bílá 162 x 229 80 734 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky

C5 162 x 229 100 420 000 500 HERMANEC KUVERT
C4 229 x 324 100 457 000 250 HERMANEC KUVERT
B4 250 x 353 100 569 000 250 HERMANEC KUVERT
B5 176 x 250 100 331 000 500 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky s křížovým (x) 
dnem

B5, x dno šíře 32 mm 176 x 250 130 191 000 250 HERMANEC KUVERT
B4, x dno šíře 40 mm 250 x 353 130 369 000 250 HERMANEC KUVERT

B4 – neroztrhnutelná, x dno šíře 40 
mm  (vyztužená min. textilním 

vláknem)
250 x 353 130 230 000 250

HERMANEC KUVERT

B6-bez pruhu 125 x 176 80 296 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 653 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 168 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-bez pruhu 162 x 217 80 104 000 1 000 HERMANEC KUVERT

C5-červený pruh 162 x 217 80 211 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-modrý pruh 162 x 217 80 310 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky s dodejkou – bílé      

B6-bez pruhu 125 x 176 80 426 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 434 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 404 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky bublinkové

C/13 170 x 225 215 000 100 HERMANEC KUVERT
D/14 200 x 275 149 000 100 HERMANEC KUVERT

Předpokládaný 
počet ks
vlhčící

Obálky

C6 – bílá, rovná klopa 114 x 162 80 226 000 1 000 HERMANEC KUVERT
DL – bílá, rovná klopa 110 x 220 80 64 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5 – bílá, rovná klopa 162 x 229 80 252 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky

C5, rovná klopa 162 x 229 100 112 000 500 HERMANEC KUVERT
C4, rovná klopa 229 x 324 100 110 000 250 HERMANEC KUVERT
B4, rovná klopa 250 x 353 100 89 000 250 HERMANEC KUVERT
B5, rovná klopa 176 x 250 100 106 000 500 HERMANEC KUVERT

B6-bez pruhu 125 x 176 80 166 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 126 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 146 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-bez pruhu 162 x 217 80 128 000 1 000 HERMANEC KUVERT

C5-červený pruh 162 x 217 80 126 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-modrý pruh 162 x 217 80 72 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky s dodejkou – bílé     

B6-bez pruhu 125 x 176 80 178 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 168 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 130 000 1 000 HERMANEC KUVERT

C5-zelený pruh, doporučeně 162 x 217 80 169 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-zelený pruh, do vlastních rukou 162 x 217 80 225 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky pro doručování podle zákona 

specifikace obálky a poštovní tašky samolepící s krycí páskou

Typ Rozměr
minimální 

gramáž g/m2 Balení v ks Výrobce obálek

specifikace obálky a poštovní tašky vlhčící

Výrobce obálekBalení v ksTyp Rozměr

Obálky pro doručování podle zákona 
500/2004 Sb. (správní řád)

minimální 
gramáž g/m2

Elektronický podpis - 27.11.2018
Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. Stanislav Loskot
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Platnost do : 14.9.2019
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Digitálně 
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Příloha č. 2 k RD
Čj: MV-40458-39/VZ-2018

OFFICE DEPOT s.r.o.

Předpokládaný 
počet ks

samolepící s 
krycí páskou

Obálky

C6 - bílá 114 x 162 80 900 000 1 000 HERMANEC KUVERT
DL - bílá 110 x 220 80 534 000 1 000 HERMANEC KUVERT

DL s okénkem – bílá   110 x 220 80 261 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5 - bílá 162 x 229 80 734 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky

C5 162 x 229 100 420 000 500 HERMANEC KUVERT
C4 229 x 324 100 457 000 250 HERMANEC KUVERT
B4 250 x 353 100 569 000 250 HERMANEC KUVERT
B5 176 x 250 100 331 000 500 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky s křížovým (x) 
dnem

B5, x dno šíře 32 mm 176 x 250 130 191 000 250 LAMAX s.r.o.
B4, x dno šíře 40 mm 250 x 353 130 369 000 250 LAMAX s.r.o.

B4 – neroztrhnutelná, x dno šíře 40 
mm  (vyztužená min. textilním 

vláknem)
250 x 353 130 230 000 250

LAMAX s.r.o.

B6-bez pruhu 125 x 176 80 296 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 653 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 168 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-bez pruhu 162 x 217 80 104 000 1 000 KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.

C5-červený pruh 162 x 217 80 211 000 1 000 KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
C5-modrý pruh 162 x 217 80 310 000 1 000 KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.

Obálky s dodejkou – bílé      

B6-bez pruhu 125 x 176 80 426 000 1 000 KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
B6-červený pruh 125 x 176 80 434 000 1 000 KRKONOŠSKÉ OBÁLKY s.r.o.
B6-modrý pruh 125 x 176 80 404 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky bublinkové

C/13 170 x 225 215 000 100 HERMANEC KUVERT
D/14 200 x 275 149 000 100 HERMANEC KUVERT

Předpokládaný 
počet ks
vlhčící

Obálky

C6 – bílá, rovná klopa 114 x 162 80 226 000 1 000 HERMANEC KUVERT
DL – bílá, rovná klopa 110 x 220 80 64 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5 – bílá, rovná klopa 162 x 229 80 252 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Poštovní tašky

C5, rovná klopa 162 x 229 100 112 000 500 HERMANEC KUVERT
C4, rovná klopa 229 x 324 100 110 000 250 HERMANEC KUVERT
B4, rovná klopa 250 x 353 100 89 000 250 HERMANEC KUVERT
B5, rovná klopa 176 x 250 100 106 000 500 HERMANEC KUVERT

B6-bez pruhu 125 x 176 80 166 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 126 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 146 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-bez pruhu 162 x 217 80 128 000 1 000 HERMANEC KUVERT

C5-červený pruh 162 x 217 80 126 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-modrý pruh 162 x 217 80 72 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky s dodejkou – bílé     

B6-bez pruhu 125 x 176 80 178 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-červený pruh 125 x 176 80 168 000 1 000 HERMANEC KUVERT
B6-modrý pruh 125 x 176 80 130 000 1 000 HERMANEC KUVERT

C5-zelený pruh, doporučeně 162 x 217 80 169 000 1 000 HERMANEC KUVERT
C5-zelený pruh, do vlastních rukou 162 x 217 80 225 000 1 000 HERMANEC KUVERT

Obálky pro doručování podle zákona 

specifikace obálky a poštovní tašky samolepící s krycí páskou

Typ Rozměr
minimální 

gramáž g/m2 Balení v ks Výrobce obálek

specifikace obálky a poštovní tašky vlhčící

Výrobce obálekBalení v ksTyp Rozměr

Obálky pro doručování podle zákona 
500/2004 Sb. (správní řád)

minimální 
gramáž g/m2
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Příloha č. 3 k RD
Cenová tabulka - obálky a poštovní tašky - MICOS spol. s r.o.
č.j. MV-40458 - 39/VZ-2018

Číslo 
položky

Název položky
Měrná 
jedn.

Množství

cena za 

jednotku 

v Kč bez 
DPH

cena za 

jednotku 

v Kč 
včetně 

DPH 21 %

1 obálka C6 bílá 114x162 samolepící s krycí páskou ks 900 000 0,19 0,23

2 obálka DL bílá 110x220 samolepící s krycí páskou ks 534 000 0,23 0,28

3 obálka DL s okénkem - bílá 110x220 s krycí páskou ks 261 000 0,26 0,31

4 obálka C5 bílá 162x229 samolepící s krycí páskou ks 734 000 0,31 0,38

5 taška poštovní C5 162x229 samolepící s krycí páskou ks 420 000 0,41 0,50

6 taška poštovní C4 229x324 samolepící s krycí páskou ks 457 000 0,62 0,75

7 taška poštovní B4 250x353 samolepící s krycí páskou ks 569 000 0,75 0,91

8 taška poštovní B5 176x250 samolepící s krycí páskou ks 331 000 0,52 0,63

9 taška poštovní B5 s křížovým dnem 176x250 samolepící s krycí páskou ks 191 000 1,59 1,92

10 taška poštovní B4 s křížovým dnem 250x353 samolepící s krycí páskou ks 369 000 1,87 2,26

11 taška poštovní B4 křížové dno neroztrhnutelná (vyztužená min. textilním vláknem) 250x353 samolepící s krycí páskou ks 230 000 5,52 6,68

12 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 125x176 samolepící s krycí páskou ks 296 000 0,51 0,62

13 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 653 000 0,51 0,62

14 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 168 000 0,51 0,62

15 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 162x217 samolepící s krycí páskou ks 104 000 0,82 0,99

16 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 162x217 samolepící s krycí páskou ks 211 000 0,82 0,99

17 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 162x217 samolepící s krycí páskou ks 310 000 0,82 0,99

18 obálka B6 s dodejkou bez pruhu 125x176 samolepící s krycí páskou ks 426 000 0,48 0,58

19 obálka B6 s dodejkou červ. pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 434 000 0,48 0,58

20 obálka B6 s dodejkou modrý pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 404 000 0,45 0,54

21 obálka bublinková C/13 170x225 samolepící s krycí páskou ks 215 000 0,99 1,20

22 obálka bublinková D/14 200x275 samolepící s krycí páskou ks 149 000 1,33 1,61

23 obálka C6 bílá 114x162 vlhčící ks 226 000 0,16 0,19

24 obálka DL bílá 110x220 vlhčící ks 64 000 0,19 0,23

25 obálka C5 bílá 162x229 vlhčící ks 252 000 0,27 0,33

26 taška poštovní C5 162x229 vlhčící ks 112 000 0,37 0,45

27 taška poštovní C4 229x324 vlhčící ks 110 000 0,56 0,68

28 taška poštovní B4 250x353 vlhčící ks 89 000 0,69 0,83

29 taška poštovní B5 176x250 vlhčící ks 106 000 0,45 0,54

30 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 125x176 vlhčící ks 166 000 0,38 0,46

31 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 125x176 vlhčící ks 126 000 0,40 0,48

32 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 125x176 vlhčící ks 146 000 0,38 0,46

33 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 162x217 vlhčící ks 128 000 0,69 0,83

34 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 162x217 vlhčící ks 126 000 0,73 0,88

35 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 162x217 vlhčící ks 72 000 0,68 0,82

36 obálka B6 s dodejkou bez pruhu 125x176 vlhčící ks 178 000 0,36 0,44

37 obálka B6 s dodejkou červ. pruh 125x176 vlhčící ks 168 000 0,38 0,46

38 obálka B6 s dodejkou modrý pruh 125x176 vlhčící ks 130 000 0,35 0,42

39 obálka C5 s dodejkou zelený pruh (doporučeně) 162x217 vlhčící ks 169 000 0,66 0,80

40 obálka C5 s dodejkou zelený pruh (do vlastních rukou) 162x217 vlhčící ks 225 000 0,66 0,80
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Příloha č. 3 k RD
Cenová tabulka - obálky a poštovní tašky - OFFICE DEPOT s.r.o.
č.j. MV-40458 - 39/VZ-2018

Číslo 
položky

Název položky
Měrná 
jedn.

Množství

cena za 

jednotku 

v Kč bez 
DPH

cena za 

jednotku 

v Kč 
včetně 

DPH 21 %

1 obálka C6 bílá 114x162 samolepící s krycí páskou ks 900 000 0,20 0,24

2 obálka DL bílá 110x220 samolepící s krycí páskou ks 534 000 0,23 0,28

3 obálka DL s okénkem - bílá 110x220 s krycí páskou ks 261 000 0,28 0,33

4 obálka C5 bílá 162x229 samolepící s krycí páskou ks 734 000 0,31 0,38

5 taška poštovní C5 162x229 samolepící s krycí páskou ks 420 000 0,42 0,51

6 taška poštovní C4 229x324 samolepící s krycí páskou ks 457 000 0,63 0,77

7 taška poštovní B4 250x353 samolepící s krycí páskou ks 569 000 0,77 0,94

8 taška poštovní B5 176x250 samolepící s krycí páskou ks 331 000 0,56 0,68

9 taška poštovní B5 s křížovým dnem 176x250 samolepící s krycí páskou ks 191 000 1,65 1,99

10 taška poštovní B4 s křížovým dnem 250x353 samolepící s krycí páskou ks 369 000 1,90 2,30

11 taška poštovní B4 křížové dno neroztrhnutelná (vyztužená min. textilním vláknem) 250x353 samolepící s krycí páskou ks 230 000 5,06 6,12

12 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 125x176 samolepící s krycí páskou ks 296 000 0,52 0,62

13 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 653 000 0,52 0,62

14 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 168 000 0,52 0,62

15 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 162x217 samolepící s krycí páskou ks 104 000 0,83 1,00

16 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 162x217 samolepící s krycí páskou ks 211 000 0,83 1,00

17 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 162x217 samolepící s krycí páskou ks 310 000 0,83 1,00

18 obálka B6 s dodejkou bez pruhu 125x176 samolepící s krycí páskou ks 426 000 0,49 0,60

19 obálka B6 s dodejkou červ. pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 434 000 0,49 0,60

20 obálka B6 s dodejkou modrý pruh 125x176 samolepící s krycí páskou ks 404 000 0,49 0,60

21 obálka bublinková C/13 170x225 samolepící s krycí páskou ks 215 000 1,04 1,26

22 obálka bublinková D/14 200x275 samolepící s krycí páskou ks 149 000 1,34 1,63

23 obálka C6 bílá 114x162 vlhčící ks 226 000 0,16 0,20

24 obálka DL bílá 110x220 vlhčící ks 64 000 0,20 0,24

25 obálka C5 bílá 162x229 vlhčící ks 252 000 0,26 0,32

26 taška poštovní C5 162x229 vlhčící ks 112 000 0,37 0,45

27 taška poštovní C4 229x324 vlhčící ks 110 000 0,57 0,69

28 taška poštovní B4 250x353 vlhčící ks 89 000 0,71 0,86

29 taška poštovní B5 176x250 vlhčící ks 106 000 0,46 0,56

30 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 125x176 vlhčící ks 166 000 0,41 0,49

31 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 125x176 vlhčící ks 126 000 0,41 0,49

32 obálka B6 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 125x176 vlhčící ks 146 000 0,41 0,49

33 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) bez pruhu 162x217 vlhčící ks 128 000 0,72 0,87

34 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) červ. pruh 162x217 vlhčící ks 126 000 0,72 0,87

35 obálka C5 s doruč.(poučení správní řád) modrý pruh 162x217 vlhčící ks 72 000 0,72 0,87

36 obálka B6 s dodejkou bez pruhu 125x176 vlhčící ks 178 000 0,39 0,47

37 obálka B6 s dodejkou červ. pruh 125x176 vlhčící ks 168 000 0,39 0,47

38 obálka B6 s dodejkou modrý pruh 125x176 vlhčící ks 130 000 0,39 0,47

39 obálka C5 s dodejkou zelený pruh (doporučeně) 162x217 vlhčící ks 169 000 0,72 0,87

40 obálka C5 s dodejkou zelený pruh (do vlastních rukou) 162x217 vlhčící ks 225 000 0,72 0,87
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