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KUPNÍ SMLOUVA
Č. j.: PPR-l3237-6/Čj-2016-990670

I. Smluvní strany

Kupující:

Příjemce faktury:

IČ,
DIČ,

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zastoupený:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,kupující")

Prodávající
Sídlo:
IČO:
DIČ,

Zastoupený:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
(dále jen ,,prodávající")

Česká republika - Ministerstvo vnitra
Nad Štolou 936/3, Praha 7
Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení
P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5
00007064
CZ00007064
ČNB

Bc. Davidem Pšeničkou
vedoucím Odboru movitého majetku
Správy logistického zabezpečení PP ČR

Be. Jana Ringesová

É
l

ACTIVA spol. s.r.o.
Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany
48111198 .
CZ48111198
Mgr. Arnoštem Brožem, jednatelem
ČSOB a.s.

Mgr. Jan Suchochleb

uzavírají

tuto kupní smlouvu v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

II. Předmět smlouvy

Prodávající se zavazuje dodat požadované zboží specifikované v příloze č. l - Specifikace
předmětu a podmínek plnění ,,DVI tým Policie ČR - teoretická a praktická příprava a

utechnické zabezpečení - kancelářský spotřební materiál" (Švýcarsko - Česká spolupráce)
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7F-07447.01, která je nedílnou součástí této smlouvy. Za řádně a včas dodané zboží zaplatí
kupující prodávajícímu sjednaµtou cenu podle podmínek stanovených smlouvou.

III. Cena a platebnípodmínky

1. Kupní cena je stanovena na základě dohody smluvních stran včetně dopravy ve výši:

Cena celkem: 117 176,00,- KČ bez DPH a 141 782,96,- KČ s DPH
Slovy: sto Čtyřicet jedna tisíc sedm set osmdesát dva korun českých a
devadesát Šest haléřů

2. Právo na úhradu ceny vzniká prodávajícímu po převzetí zboží oprávněným zástupcem
kupujícího a po podpisu dodacího listu. Kupní cena bude uhrazena na základě faktury -
daňového dokladu vystaveného prodávajícím nejpozději do 15 dnů od předání a převzetí
zboží. Nedílnou součástí faktury je dodací list podepsaný oprávněným zástupcem kupujícího.

3. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení kupujícímu na adresu příjemce
faktury. Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční
částky z bankovního účtu kupujícího uvedeného v této smlouvě ve prospěch bankovního účtu
prodávajícího uvedeného v této smlouvě.

4. Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 občanského
zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení (faktura), číslo
smlouvy, označení bankovního účtu prodávajícího, datum vystavení, název a sídlo
prodávajícího, kupujícího (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a
příjemce faktury (Policejní prezidium ČR, P. O. BOX 6, OMTZ, 150 05 Praha 5 a jméno
kontaktní osoby), cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. Faktura bude vyhotovena
ve 2 výtiscích (originál + l kopie).

5. Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje
náležitosti stanovené smlouvou, nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo
není doručena v požadovaném počtu výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající
je v případě vrácení faktury povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácenou
fakturu opravit, nebo vyhotovit novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet
lhůta splatnosti, nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného
doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za
vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě
doručena prodávajícímu.

6. Faktura musí obsahovat informaci, že projekt je spolufinancován z Programu švýcarsko-
české spolupráce (včetně použití loga), název projektu ,,DVI tým Policie ČR - teoretická a
praktická příprava a technické zabezpečení - kancelářský spotřební materiál", registrační
číslo projektu 7F-07447.01 a číslo SMVS 114V11300 2157.

7. Kupující je oprávněn vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené
touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně; faktura se považuje za vrácenou

Stránka 2 z 17



ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena
prodávajícímu, který ji vystayil. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu
opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny
za zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta
splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů.

IK Doba a místo plnění

l. Prodávající dodá zboží na adresu: Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav

2. Oprávněný zástupce kupujícího: paní Libuše Uhrová, tel. , nebo Bc. Jana
Ringesová, tel. Oprávněný zástupce bude informován o dodávce telefonicky
nejméně tři pracovní dny předem.

3. Oprávněný zástupce prodávajícího: Mgr. Jan Suchochleb

4. Termín plnění: do 30 dnů od podpisu smlouvy

5. Zboží bude dodáno převzetím a potvrzením dodacího listu v místě dodání. K podpisu
dodacího listu jsou oprávněni zástupci kupujícího a prodávajícího uvedení v odst. 2 a 3 tohoto
článku.

V. Záruka

l. Prodávající garantuje, že zboží bude mít vlastnosti požadované kupujícím uvedené
v zadávací dokumentaci, ve smlouvě a v jejích přílohách.

2. Záruční doba činí minimálně 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.

3. Oznámení vad musí být provedeno píSemně.
4. Prodávající se zavazuje odstranit oznámené vady ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení

kupujícího. V případě, že nebude z jakéhokoliv důvodu možno v této lhůtě vadu odstranit,
může být tato lhůta po domluvě s kupujícím prodloužena o přiměřenou dobu. V případě, že
zboží nebude možno ve stanovené lhůtě dle předchozí věty opravit, dodá prodávající nové
zboží.

5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží,
vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich
zjištění.

VI. Sankce

l. V případě, že prodávající nedodrží dohodnutý terniín plnění dle ČI. IV smlouvy nebo
nedodrží termín odstranění reklamovaných vad dle ČI. V odst. 4 této smlouvy, kupující
uplatní smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny zboží včetně DPH za každý, byt' i
započatý kalendářní den prodlení.

2. Pokud se kupující dostane do prodlení s úhradou faktury, je povinen zaplatit prodávajícímu
zákonný úrok z prodlení z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Povinnost zaplatit úrok z prodlení nebo smluvní pokutu je do 30 dnů od prokazatelného
doručení písemné výzvy k zaplacení povinné straně.

l ,
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4. Uplatněním smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu
škody nebo ušlý zisk.

VTI. Odstoupení od smlouvy

l. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy
prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 kalendářních dní.

2. Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno roZhodnutí
o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- prodávající vstoupí do likvidace,

- prodávající poruší povinnosti stanovené v ČI. lX.
3. Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že kupující bude v prodlení

s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti.

4. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé

smluvní straně.

,ľ
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VTII. Povinnostiprodávajícího

,

l
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l. Prodávající je povinen uvádět informaci o spolufinancování projektu z Programu švýcarsko-
české spolupráce (včetně použití loga) při všech propagačních akcích při realizaci projektu,
při mediální prezentaci projektu a na všech tištěných, elektronických a audiovizuálních
materiálech týkajících se projektu.

2. Prodávající je povinen archivovat příslušné dokumenty po dobu 10 let, min. do roku 2027 a
zároveň je povinen umožnit oprávněným kontrolním subjektům dle ČI. XI této Smlouvy
kontrolu příslušné dokumentace po výše uvedenou dobu.

3. Prodávající je povinen předložit kupujícímu veškeré dokumenty v souladu s ust. § 147a odst.
4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
ZVZ). Nepředložením těchto dokumentů prodávající bere na vědomí, že by se v souladu
s ust. § 120a ZVZ dopustil správního deliktu se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

lX. DoloŽka bezúhonnosti (integrijy clause)

l. Prodávající při podání nabídky prohlásil, že nabídka byla připravena v souladu se zásadami
volné soutěže, poctivého obchodního styku a nestranností prodávajícího. Pokud by
nestrannost zanikla během plnění smlouvy, musí o tom prodávající kupujícího neprodleně
informovat.

2. Prodávající musí vždy jednat nestranně v souladu s etickým kodexem své profese. Musí se
zdržet. veřejných prohlášení o projektu či dodávkách, nemá-li k tomu předchozí souhlas
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kupujícího. Nesmí kupujícího žádným způsobem zavazovat, nemá-li k tomu jeho předchozí
písemný souhlas.

3. Po dobu trvání smlouvy budou prodávající a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném
než zaměstnaneckém poměru k prodávajícímu respektovat lidská práva a zavazují se, že
budou respektovat politické, kulturní a náboženské zvyklosti ČR.

4. Prodávající nesmí přijmout žádnou jinou platbu v souvislosti se smlouvou kromě plateb v ní
stanovených. Prodávající a jeho zaměstnanci a experti, kteří jsou v jiném než
zaměstnaneckém poměru k prodávajícímu, nesmějí vykonávat žádnou činnost ani přijmout
jakoukoli výhodu, která není v souladu s jejich závazky vůči kupujícímu.

5. Prodávající, jeho zaměstnanci a další experti, kteří jsou v jiném než zaměstnaneckém
poměru k prodávajícímu, jsou povinni zachovávat obchodní tajemství po celou dobu trvání
smlouvy a rovněž i po jejím skončení. Veškeré zprávy a dokumenty vypracované či
obdržené jsou důvěrné.

6. Veškeré výstupy a zprávy získané, sestavené nebo zpracované prodávajícím při plnění
smlouvy jsou výhradním vlastnictvím kupujícího.

7. Prodávající se zdrží jakýchkoli vztahů, které by mohly zpochybnit jeho nezávislost či
nezávislost jeho zaměstnanců a dalších expertů. Pokud prodávající přestane být nezávislý,
může kupující bez ohledu na škody odstoupit od smlouvy ve smyslu ČI. VII této smlouvy,
aniž by prodávající měl jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených nákladů.

8. V případě, že vyjde najevo, že se prodávající v procesu přidělování veřejné zakázky či
plnění smlouvy dopustil protiprávního jednání, jako jsou např. korupční, podvodné či
donucovací praktiky, je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit dle ČI. VII této
smlouvy s účinky odstoupeni ke dni nabytí účinnosti této smlouvy. Pro účely tohoto
ustanovení se korupčními, podvodňýÍni či donucovacími praktikami rozumí např. nabídka
úplatku, daru, odměny či provize jakékoli osobě za účelem ji motivovat, nebo ji naopak
ohrožovat či vyhrožovat jakoukoli újmou, aby vykonala, či naopak nevykonala takový čin,
který může ovlivnit přidělování veřejné zakázky nebo plnění již uzavřené smlouvy.

9. Kupující je rovněž oprávněn od smlouvy odstoupit dle ČI. VII této smlouvy dojde-li
k neobvyklým obchodním výdajům. Takovými neobvyklými výdaji jsou provize neuvedené
ve smlouvě nebo takové, které nevyplývají z řádně uzavřené smlouvy, provize převedené
do daňového ráje nebo provize zaplacené příjemci, jehož totožnost není jasně zjištěna, nebo
provize zaplacené společnosti, jež má všechny znaky toho, že je společností fiktivní.

X. Kontroly a audi(y

l. Prodávající umožní kupujícímu, poskytovateli dotace (Ministerstvu vnitra ČR) či jiným
příslušným institucím (Ministerstvu financí aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím
přezkoumání dokumentů nebo kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést
kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým
dalším dokladům týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do
10 let po uskutečnění závěrečné platby.

2. Prodávající se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům kupujícího, zástupcům
švýcarské strany zastoupené SECO (Státní kanceláří pro hospodářské záležitos
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3. ti) a SDC (Švýcarskou agenturou pro rozvoj a spolupráci), zástupcům švýcarského
velvyslanectví v ČR, zástupcům poskytovatele dotace, zástupcům NKJ-MF (Národní
koordinační jednotky Ministerstva financí), auditnímu subjektu či jiným příslušným
kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění smlouvy, a to včetně svých informačních
systémů, a dále k dokumentům a databázím týkajícím se technického a finančního řízení
projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům
umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Prodávající zajistí,
aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

4. Prodávající se zavazuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity,
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle
stejných pravidel na jakéhokoli subdodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch
z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

XT. Závěrečná ustanoveni"

l. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.

2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti neupravené touto
smlouvou se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem..

3. Obě smluvní strany se zavazují vynaložit veškeré úsilí ke smírnému vyřešení všech sporů,
které vzniknou v průběhu plnění této smlouvy.

4. Pokud vznikne spor, jsou smluvní strany povinny informovat se navzájem písemně o svém
stanovisku ke sporu a o řešení, které považují za možné. Pokud to kterákoli ze smluvních
stran považuje za užitečné, strany se setkají a pokusí se spor vyřešit. Každá ze smluvních
stran je povinna reagovat na žádost Ó smírné urovnání do 30 dnů od obdržení žádosti.

5. Všechny spory vznikající na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, které nebude
možno vyřešit smírem, budou předány výhradně do pravomoci soudních orgánů České
republiky při uplatnění právních předpisů platných v ČR.

6. Jakékoliv změny či doplnění smlouvy je možné činit výhradně formou písemných číselně
označených dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.

7. Prodávající bez předchozího výslovného písemného souhlasu kupujícího nepostoupí či
nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

8. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

9. Tato smlouvaje vyhotovená v českém jazyce v 5 stejnopisech, z nichž jeden obdrží po jejich
podpisu prodávající a čtyři kupující.

10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla
sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

F
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Smlouva má jednu přílohu:
- Příloha č. l: Cenová nabídka a specifikace předmětu a podmínek plnění pro projekt ,,DVI tým
Policie ČR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení - kancelářský spotřební
materiál" (Švýcarsko - Česká spolupráce) 7F-07447.01

Kontaktní adresa pro listovní zásilky: Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P. O. Box 6
150 05 PRAHA 5

V Praze dne' ,Ĺ r: "já ,"tL

Za prodávajÍcÍho:

V Praze dne:
í Ĺ -i!)"· 261!1

Za kupujÍcÍho:

Mgr. ArnoŠt Brož
jednatel

ACTIVA spol. s.r.o.

Be. David PŠenička
vedoucí OMNI

Správy logistického zabezpeČení PP ČR
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Příloha Č. l: Cenová nabídka a specifikace předmětu a podmínek plnění pro projekt ,,DVI
tým Policie CR - teoretická a praktická příprava a technické zabezpečení - kancelářský
spotřební materiál"' (S\"ýcarsko - C'eská spolupráce) 7F-07447.01

Cenová nabídka

- MNOŽSTVÍ CENA ZA KS CELKOVÁ CENAPOLOZKA (KS/BALENÍ) S 21% DPH S 21% DPH
L "" Íl , ,, Ill i: l" immmmm ,,

h Kancelářský papír Rey Adagio, formát A4, 150 113,74 17 061,00

500 listů v baleni, barva žlutá

Kancelářský papír Rey Adagio, formát A4, 150 113,74 17 061,00
500 listů v baleni, barva růžová

Univerzální etikety, 48,5 x 25,4 mm,
v balení 25 listů po 40 etiketách, 10 181,50 1 815,00

barva bílá - Zweckform
Univerzálni etikety, 70,0 x 36,0 mm,
v baleni 100 listů A4 po 24 etiketách, 10 133,10 1 331,00

barva bílá - Zweckform
Univerzálni etikety, 70,0 x 16,9 mm,
v baleni 100 listů A4 po 51 etiketách, 10 549,34 5 493,40

barva bílá - Zweckform
Un jverzá|ni etikety, 38,0 x 21,2 mm,
v balení 100 listů A4 po 65 etiketách, 10 549,30 5 493,40

barva bílá - Zweckform
Univerzální etikety, 105,0 x 74,0 mm,
v balení 100 listů A4 po 8 etiketách, 10 549,34 5 493,40

barva bílá - Zweckform . .
Univerzálni etikety, 105,0 x 148,0 mm,
v baleni 100 listů A4 po 4 etiketách, 10 549,34 5 493,40

barva bílá - Zweckform
Samolepicí etikety Rayfilm Color,

105,0 x 42,4 mm, v baleni 100 listů A4 po 20 268,62 5 372,40
14 etiketách, barva červená

Samolepicí etikety Rayfilm Color,
70,0 x 36,0 mm, v balení 100 listů A4 po 20 268,62 5 372,40

24 etiketách, barva červená
Balicí papír - role, šířka 800 mm, návin 10 145,20 1 452,00

62,5 m, plošná hmotnost 100 g/m'

pákový pořadač, formát A4, hřbet 50 mm, 200 64,13 12 826,00
barva červená - Esselte

Archivační krabice, 338 x 312 x 628 mm, " 30 ) 70,18 2 105,40
nosnost do 40 kg - Fellowes Bankers Box

Archivační krabice, 415 x 325 x 265 mm - 30 58,08 1 742,40
EMBA Typ l )

Archivační krabice, 390 x 310 x 270 mm - 30 49,61 1 488,30
Esselte Univerzal

Spisovka s drukem A4, balení po 5 ks, 40 31,46 1 258,40
barva zelená

l
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t Spisovka s drukem A4, balení po 5 ks, 40 31,46 1 258,40 ť
, barva čirá . ŕ

Desky s klipem PP Titan A4, 40 50,82 , 2 032.80

barva červená A
é

CD pocket - zakládací obal 500 2,42 1 210,00
É

E Zakládací obal U, A4 matný¶ 200 30,25 6 050,00
F tloušt'ka 42 mikronů, baleno po 100 ks L

Zakládací obal U, a4 lesklý, 100 39,93 3 993,00 k

- tloušt'ka 60 mikronů, baleno po 50 ks .,, . , . _ . . É

. tloušt'ka 110 mikronů, baleno po 10 ks tf Sešívačka Rapid Classic K1, 4 513,04 2 052,16 ĺ

na 20 - 50 listů r

É na 40 listú - LEITZ Nexxt 5560 ' ' i
"'_ =

Kufr pilotní s kolečky. 3' 2 020,70 6 062,10
velikost 455 x 360 x 225 mm

" Kufr pilotní, 3 1 597,20 4 791.60 'E

velikost 445 x 370 x 240 mm - Elegant . t

Univerzální disperzní lepidlo, 100g - 30 29,04 871,20 f
PRITT Gama Fix

.
Samolepicí páska oboustranná, 10 116,16 1 161,60

kobercová, 50 mm x 25 m - Scotch 9191 e_

' SamolepicI páska třívrstvá, stříbrná, 20 91,96 1 839,20
50 mm x 10 m - Power Tape

.. . , ,
Samolepicí páska třívrstvá, transparentní, 20 99,22 1 984,40

50 mm x 10 m - Power Tape

Korková tabule v dřevěném rámu, 5 272,25 1 361,25
120 X 90 cm

Upínáčky Maped, mix barev, 5 20,57 l 102,85
100 ks v baleni

Roller Pilot 0,5 20 45,98 ' 919,60
jehličkový, modrý inkoust

Náplň Roller Pilot 0,5 20 84,70 1 694,00 "
jehličkový,. modrý inkoust
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!" Popisovač, hrot 5 mm, l 25 ' 4,84 121.00 !j

i, sirka stopy cca 2,5 mm, modrý inkoust l i Ĺ,
YE

a:

!_" t
Ž: ,G

Specifikace předmětu a podmínek plnění

Pol. č. 1 - Kancelářský papír - žlutý

· Barevný papír Rey Adagio - A4, 80 g, 500 listů v balení pro tisk v barevných
kopírovacích strojích a laserových tiskárnách - pastelová žlutá

· Počet kusů: 150 balení po 500 listech

Pol. č. 2 - Kancelářský papír - růžový

kopírovacích strojích a laserových tiskárnách - pastelová růžová

© Počet kusů: 150 balení pro 500 listech

POI. č. 3 - UniverzálnI etikety 48,5 x 25,4 mm - bílé

· Avery zweckform 48,5 x 25,4 mm ·

· Univerzální samolepicí etikety. Vlastnosti etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech

tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

· V balení 25 listů po 40 etiketách

· Počet kusů: 10 balení po 1000 etiketách

Pol. č. 4 - Univerzálni etikety 70,0 x 36,0 mm - bílé

tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

· V balení 100 listů A4 po 24 etiketách

Pol. č. 5 - Univerzální etikety 70,0 x 16,9 mm - bílé
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tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

© V balení 100 listů A4 po 51 etiketách

Pol. č. 6 - LJniverzální etikety 38,0 x 21,2 mm - bílé

© Univerzální samolepicí etikety. Vlastnosti etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech

tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

· V balení 100 listů A4 po 65 etiketách

© Počet kusů: 10 balení po 6500 etiketách

Pol. č. 7 - Univerzální etikety 105,0 x 74,0 mm - bílé

· Avery zweckform 105,0 x 74,0 mm

· Univerzální samolepicí etikety. Vlastnosti etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech

tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

· V baleni 100 listů A4 po 8 etiketách,

· Počet kusů: 10 balení po 800 etiketách

PoI. č. 8 - Univerzální etikety 105,0 x 148,0 mm - bílé

· Avery zweckform 105,0 x 148,0 mm

· Univerzální samolepicI etikety. Vlastnosti etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech

tiskárnách a kopírkách. Odstupňované okraje na všech čtyřech stranách musí chránit

tiskárny a kopírky před zanesením lepidlem.

· V balení 100 listů A4 po 4 etiketách

· Počet kusů: 10 balení po 400 etiketách

POI. č. 9 - Samolepicí etikety barevné 105,0 x 42,4 mm - červené

· Univerzální barevné samolepicI etikety. Gramáž 180 g/m', pro tisk 720 dpi. Vlastnosti

etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech tiskárnách a kopírkách.

· V balení 100 listů A4 po 14 etiketách

0 Počet kusů: 20 balení po 1400 etiketách

!
'i Č
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Pol. č. 10 - Samolepicí etikety barevné 70,0 x 36,0 mm - červené

· Rayfilm Color 70,0 x 36,0 mm

@ Univerzálni barevné samolepicí etikety. Gramáž 180 g/m', pro tisk 720 dpi. Vlastnosti

etiket musí zaručovat ostrý tisk ve všech tiskárnách a kopírkách.

PoI. č. 11 - Balicí papír - role

plošná hmotnost 100 g/m', hmotnost celé role max. 5,1 kg

poi. č. 12 - pákový pořadač - červený

@ Hřbet 50 mm, formát A4

· Celoplastový pákový pořadač s pákovou mechanikou Power No. 1

· Kovové lišty pro delší životnost

· Zavírací mechanismus musí držet pořadač vždy pevně uzavřený

· Vyměnitelná etiketa

· Potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou stran
,

· 3 roky záruka

· Počet kusů: 200 ks

Pol. č. 13 - Archivační krabice - 338 x 312 x 628 mm

· Nosnost do 40 kg

· Krabice z 3 vrstvě lepenky s velkou nosností

· Pro skladování a transport

· Extra otvory na víku pro použití bezpečnostních plomb (nejsou součástí dodávky)

· Piktogramy na bocích pro snadné označení obsahu

· Počet kusů: 30 ks

PoI. č. 14 - Archivační krabice - 415 x 325 x 265 mm

· Uzavíratelná skupinová krabice z 3 vrstvě lepenky s velkou nosností

0 Počef kusů: 30 ks
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PoI. č. 15 - Archivační krabice - 390 x 310 x 270 mm

© Velikost pro 3 krabice 80 mm nebo pro 3 pořadače

o Madla na bocích

© Místo pro popis obsahu z každé strany

® Počet kusů: 30 ks

Pol. č. 16 - Spisovka s drukem A4 - zelená

® ŮzavÍracÍ spisovka s drukem pro dokumenty do formátu A4

® Balení po 5 kusech

· Počet kusů: 40 baleni po 5 kusech

POI. č. 17 - Spisovka s drukem A4 - čirá

0 Baleni po 5 kusech

Pol. č. 18 - Desky s klipem PP Titan A4 - červené

0 PVC uzavIratelné psací desky s klipem

· Formát A4
.

· Počet kusů: 40 ks

Pol. č. 19 - Nůžky 21 cm

0 Kvalitní kancelářské nůžky Maped Ultimate

· Ergonomická rukojeť' se speciálně měkčeným plastem pro pohodlné držení nůžek

· Broušená nerez ocel

· Počet kusů: 10 ks

Pol. č. 20 - Nůžky 17 cm

© Kvalitní kancelářské nůžky Maped Essentials Soft

· Ergonomická rukojeť' se speciálně měkčeným plastem pro pohodlné držení nůžek

· Počet kusů: 20 ks

Pol. č. 21 - Visačka s klipem 60 x 90 mm - uzavřená
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· Rozměry: 60 x 90 mm, uzavřená

· Vložená bílá karta, s klipem

· Počet kusů: 200 ks

Pol. č. 22 - CD pocket

· Zakládací obal na CD

0 PP folie 190 mikronů

· Perforace na založení do spisu

· Počet kusů: 500 ks

E
l

l

PoI. č. 23 - Zakládací obal U - A4 matný

· Transparentní zakládací obal ,,U", závěsný

· Formát A4, tloušt'ka 42 mikronů, tolerance sIly fólie +/- 10%

· Baleno po 100 ks

· Počet kusů: 200 balení po 100 kusech

Pol. č. 24 - Zakládací obal U - a4 lesklý

· Formát A4, tloušt'ka 60 mikronů, tolerance síly fólie +/- 10%

· Baleno po 50 ks

· Počet kusů: 100 balení po 50 kusech

PoI. č. 25 - Zakládací obal U - A4 matný

· Formát A4, tloušt'ka 110 mikronů, tolerance síly fólie "l- 10%

D Počet kusů: 200 balení po 10 kusech

Pol. č. 26 - Sešívačka na 20 - 50 listů

· Kovová s chromovaným povrchem - Rapid Classic K1

· Nastavitelná kovadlinka pro otevřené a uzavřené sešívání

· Záruka 5 let při použivánÍ drátků stejného výrobce

· Hloubka vkládáni papiru min. 55 mm

· Při použiti drátků velikosti 24/8 až na 50 listů papiru

i

I
l ,
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PoI. č. 27 - Sešívačka s prodlouženým ramenem na 40 listů

e' Kapacita sešívání 40 listů

© DIT technologie pro spolehlivé sešívání velkých formátů

© Sešívačka pro sešívání velkých formátů a sešívání uprostřed dokumentu

0 Materiál plast a kovové mechanické díly

· Kapacita sešIvánI 4 mm/40 listů (80 g/m')

· Na sešívání katalogových listů s mechanikou Slip&Slide

© Doraz nastavitelný na formáty A2 až A6, mezinárodní formáty US - Norma a Foolscap,

stupnice v mm a palcích (hloubka 300 mm)

· Otevřené a uzavřené sešívání - přenastavení pomocí lehkého otočení kovadlinky

· Horní plnění drátků, rameno se musí vyklápět o 180°

Pol. č. 28 - Páková řezačka

0 Stolní páková řezačka s ručním přítlakem, s integrovanou ochranou prstů

· Nůž z ocele Soligen ·

· Pracovní deska značená rastrem v cm a DIN formátech, s neklouzavými patkami pro

dobrou stabilitu.

· Šroubovaný horní nůž s rovinným výbrusem a ostrý spodní nůž pro přesné řezy, dva

úhlové přňožníky se stupnicí v mm pro přesný řez 90°, přestavitelný zadní doraz.

· Délka řezu min. 330 mm

· výška řezu min. 1,5 mm

· Rozměr stolu min. 450 x 285 mm

· Počet kusů: 1 ks

Pol. č. 29 - Kufr pilotní s kolečky

· Velikost 455 x 360 x 225 mm

· Černý kufr z umělé kůže

· Vysouvací madlo

· Dvě kolečka pro snadnou manipulaci

· Na přední straně uzavíratelná kapsa s číselným zámkem

I
l
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· Uvnitř přihrádka na dokumenty, 2 kapsy na suchý zip a poutka na psací potřeby

® Počet kusů: 3 kusy

Pol. č. 30 - Kufr pilotní

· Velikost 445 x 370 x 240 mm

· Černý pibtní kufr z umělé kůže

· Na přední straně uzavíratelná kapsa

ä

E
k

· Uzamykání číselným kódem

· Počet kusů: 3 ks

Pol. č. 31 - Univerzální disperzní lepidlo

· Univerzální disperzní lepidlo, bez rozpouštědel

· Obsah tuby: 100 g

· Počet kusů: 30 ks

POI. č. 32 - Samolepicí páska oboustranná, 50 mm x 25 m

· Oboustranná kobercová páska Scotch

· Lepidlo je bez rozpouštědel a je odolné vůči změkčovadlům

· Možnost použití také na PVC nátěry a pogumované koberce

· Počet kusů: 10 ks

PoI. č. 33 - Třívrstvá samolepicí páska, 50 mm x 10 m - stříbrná

· Univerzální extra pevná a voděodolná třívrstvá samolepicí páska s vysokou přilnavostí
k většině materiálů.

· K lepení, fixaci, spojeni, ochraně

· Snadné odtržení z rukou

· Počet kusů: 20 ks

Pol. č. 34 - Třívrstvá samolepicí páska, 50 mm x 10 m - transparentní

· Univerzální extra pevná a voděodolná třívrstvá samolepicí páska s vysokou přilnavostí
k většině materiálů.

· K lepení, fixaci, spojení, ochraně

· Snadné odtržení z rukou

· Počet kusů: 20 ks
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Po!. č. 35 - Korková tabule - 120 x 90 cm

· Dodávka včetně montážní sady

· Počet kusů: 5 ks

Pol. č. 36 - Upináčky Maped

· Mix barev

· Počet kusů v balení: 100 ks

· Počet kusů: 5 baleni po 100 kusech

Pol. č. 37 - Roller Pilot 0,5

· jehličkový s tekutým inkoustem

· Počet kusů: 20 ks

PoI. č. 38 - Náplň Roller Pilot 0,5

· jehličkový s tekutým inkoustem

· Modrá barva

· Počet kusů: 20 ks

Pol. č. 39 - Popisovač

· Průměr hrotu 5 mm, šířka stopy cČa 2,5 mm

· Modrá barva

Počet kusů: 25 ks

·'·'"T'··
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