
RÁIVICOVÁ DOHODA NA DODÁVKU KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB

dále jen jako „Rámcová dohoda“

uzavřená v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále

jen „Občanský zákoník"), v souladu s ust. § 9 a s ust. § 131 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek (dále jen „Zákon o zadávání veřejných zakázek"), jejímž předmětem je plněníveřejné zakázky s názvem

„Nákup kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy - 2019"

mezi následujícími stranami:

Centrální zadavatel: Statutární město Ostrava

Sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: C200845451

zastoupený: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem

(dále jen „Centrální zadavatel”)

a

Dodavatel: ASTRA kancelářské potřeby s.r.o.

Sídlem: Kosmonautů 670/68, 734 01 Karviná — Ráj

IČO: 27791661

DIČ: C227791661

zastoupený: Vladimirou Hladkou, jednatelkou

(dále jen „Dodavate|“)

(Centrální zadavatel a Dodavatel společně dále jen „Smluvní strany')

1.

Předmět a účel Rámcové dohody

1.1 Odběratelé, uvedení v Příloze č. 1 této Rámcové dohody — Seznam odběratelů na základě dvoustranných

smluv o centralizovaném zadávání, pověřili Centrálního zadavatele k provedení zadávacího řízení na

dodávky kancelářských potřeb. Smluvní strany uzavřely tuto Rámcovou dohodu, na základě které budou

jednotliví odběratelé uvedení v Příloze č. 1 Rámcové dohody — Seznam odběratelů (každý jednotlivě dále

jen „Odběratel" a společně dále jen „Odběratelé“) uzavírat prováděcí smlouvy dle této Rámcové dohody.

Pro účely této Rámcové dohody se za Odběratele považuje rovněž i Centrální zadavatel.

1.2 Tato Rámcová dohoda je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky uveřejněné na

profilu Centrálního zadavatele dne 25. 2. 2019 pod systémovým číslem VZ P19V00152359 s názvem „Nákup

kancelářských potřeb pro resort statutárního města Ostravy - 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka"), kdy

nabídka Dodavatele byla vybrána jako nejvhodnější.
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Předmětem této Rámcové dohody je stanovení práv a povinností Smluvních stran při zajištění dodávek

Odběratelem požadovaných kancelářských potřeb vymezených ve svém souhrnu v Příloze č. 2 této Rámcové

dohody (dále jen „Komodity").

Předmětem této Rámcové dohody je dále závazek Dodavatele na základě výzvy jednotlivých Odběratelů

předložit takovým Odběratelům/Odběrateli nabídku konkrétních Komodit v souladu s postupem

stanoveným v této Rámcové dohodě a k uzavření prováděcí smlouvy dle čl. 2 Rámcové dohody. Předmětem

této Rámcové dohody je zároveň oprávnění jednotlivých Odběratelů vyzvat Dodavatele v souladu

Rámcovou dohodou k předložení nabídky konkrétních Komodit a k uzavření prováděcí smlouvy dle čl. 2

Rámcové dohody.

Předmětem Rámcové dohodyje rovněž závazek Dodavatele na základě prováděcích smluv dle čl. 2 Rámcové

dohody dodat Odběratelům do míst dodání a v termínech dodání dle odst. 2.4 Rámcové dohody objednané

Komodity (dále jen „Dodávka“ nebo „Dodávky“) a tomu odpovídající závazek Odběratelů za tyto Dodávky

uhradit kupní cenu.

Dodavatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že využitím oprávnění Odběratele dle této Rámcové smlouvy

vyzvat Dodavatele dle čl. 2 Rámcové dohody, projevuje každý jednotlivý Odběratel souhlas s právy a

povinnostmi Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě.

Dodavatel vyjadřuje podpisem této Rámcové dohody svůj souhlas s tím, že jednotliví Odběratelé mohou a

budou na základě této Rámcové dohody svým jménem a na svůj účet uzavírat prováděcí smlouvy dle čl. 2

této Rámcové dohody.

Dodavatel prohlašuje a podpisem této Rámcové dohody potvrzuje, že disponuje veškerými potřebnými

oprávněními, odbornými znalostmi a praktickými zkušenostmi k řádnému splnění této Rámcové dohody.

Účelem této Rámcové dohody je zajištění dodávek kancelářských potřeb, včetně dopravy, do místa převzetí

pro potřeby Odběratelů.

2.

Prováděcí smlouvy

Prováděcími smlouvami se rozumí smlouvy, které budou uzavírány mezi Odběratelem a Dodavatelem na

základě této Rámcové dohody (dále jen „Prováděcí smlouvy" a jednotlivě též jako „Prováděcí smlouva”) za

účelem dodání Odběratelem požadovaných konkrétních Komodit.

Uzavření Prováděcí smlouvy na základě této Rámcové dohody probíhá formou písemných výzev/objednávek

(dále též „Výzva" nebo „Objednávka“) učiněných oprávněnou osobou Odběratele za podmínek této

Rámcové dohody. Odběratel má právo kdykoli po dobu účinnosti této Rámcové dohody vystavit a zaslat

Dodavateli písemnou Výzvu/objednávku k dílčímu plnění a stanovit, dodávku jakých konkrétních Komodit

požaduje vč. jejich množství. Písemná Objednávka učiněná Odběratelem je návrhem na uzavření Prováděcí

smlouvy a potvrzení této objednávky Dodavatelem je přijetím návrhu Prováděcí smlouvy.

V případě, že Objednávka (hodnota Prováděcí smlouvy) je rovna nebo převyšuje hodnotu 50.000,- Kč bez

DPH, stane se Prováděcí smlouva účinnou nejdříve dnem uveřejněnív registru smluv dle zákona č. 340/2015

Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv").

Odesláním Výzvy dle této Rámcové dohody Dodavateli Odběratel vyjadřuje souhlas s právy a povinnostmi

Odběratele zakotvenými v Rámcové dohodě, a je tak vázán všemi povinnostmi Odběratele zakotvenými

v Rámcové dohodě a zároveň smí využívat veškerá oprávnění stanovená v Rámcové dohodě. Dodavatel bere

na vědomí a souhlasí s postupem dle tohoto odstavce Rámcové dohody.

Výzva musí obsahovat zejména:

a) identifikační údaje Odběratele a Dodavatele;

b) podrobnou specifikaci konkrétně požadovaného plnění, vč. požadovaného množství;

n ) místo dodání, (dále jen „Místo dodání");

d) termín dodání (dálejen „Termín dodání“);

)e kontaktní údaje osoby (osob) oprávněné zastupovat Odběratele, tj. Oprávněných osob Odběratele.
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Dodavatel je povinen potvrdit Výzvu Odběratele nejpozději do dvou (2) pracovních dnů od odeslání Výzvy

dle odst. 2.2. Rámcové dohody. Dodavatel není povinen potvrdit, tj. má právo odmítnout, Výzvu k plnění

v hodnotě nižší než 1.000,- Kč bez DPH.

Zaslání Výzvy a její potvrzení Dodavatelem a úkony související se zasláním Výzvy a jejím potvrzení

Dodavatelem budou probíhat elektronicky, prostřednictvím softwarového nástroje Centrálního zadavatele

(dálejen „Nákupní portál"), kterýje přístupný pro účely objednávánívšem Odběratelům. Pro účely takovéto

komunikace bere Dodavatel na vědomí nezbytnost provedení registrace v elektronickém nástroji „Tender

arena" (dálejen „Nástroj") na internetové adrese www.tenderarena.cz, kdy tato registraceje bezplatná. Má

se za to, že veškerá komunikace učiněná dle věty první tohoto odstavce se považuje za doručenou

v okamžiku odeslání ze strany Odběratele. Bližší a aktuální informace o Nákupním portálu a Nástroji jsou

k dispozici na internetové adrese www.tendersystems.cz[ssn.

Dodavatel je povinen Odběrateli nabídnout pro plnění Dodávky (konkrétního dílčího plnění) alespoň takové

podmínky, na jejichž základě s ním byla tato Rámcová dohoda uzavřena.

Dodavatel bere podpisem Rámcové dohody na vědomí, že rozsah odebraných Komodit vychází z potřeb

Odběratelů, které nelze dopředu zcela přesně určit.

Na základě Prováděcí smlouvy se Dodavatel zavazuje dodat požadované Komodity dle specifikace vtéto

Rámcové dohodě a v Prováděcí smlouvě.

Odběratelé mohou vyzývat Dodavatele k podání nabídky postupem podle tohoto článku podle svých potřeb

po celou dobu účinnosti této Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených tímto článkem.

Postup podle tohoto článku nesmí být v rozporu se zákonnými požadavky podle ust. § 131 odst. 5 Zákona o

zadávání veřejných zakázek.

3.

Cena a platební podmínky

Jednotkové ceny Komodit jsou specifikovány v Příloze č. 2 této Rámcové dohody. Ceny za poskytnutí

jednotlivých Dodávek dle této Rámcové dohody bude stanovena na základě jednotkových cen v souladu

s Přílohou č. 2 této Rámcové dohody a skutečně objednanými resp. dodanými Komoditami. Jednotkové

ceny dle Přílohy č.2 Rámcové dohodyjsou považovány za ceny nejvýše přípustné a nepřekročitelné po celou

dobu plnění Prováděcích smluv uzavíraných na základě Rámcové dohody, zahrnující veškeré náklady

spojené sDodávkami, vč. nákladů souvisejících spřípadnými daněmi a celními poplatky, nákladů na

dopravu do místa dodání, balného a dalších nákladů vRámcové dohodě výslovně neuvedených, které

souvisejí s Dodávkou.

Cena bude zaplacena Odběratelem, se kterým Dodavatel uzavřel Prováděcí smlouvu, a to v souladu

s následujícími platebními podmínkami.

Cena za poskytování Dodávekje vždy splatná na základějednorázové faktury (daňového dokladu) vystavené

Dodavatelem za jednotlivá dílčí plnění/Dodávky. Dodavatel se zavazuje fakturu vystavit do patnáctého (15.)

dne po podpisu Dodacího listu dle odst. 4.4 Rámcové dohody bez výhrad oběma stranami Prováděcí

smlouvy, na adresu Odběratele uvedenou v Příloze č. l — Seznam odběratelů. Dodací list bude vždy tvořit

přílohu faktury. Doba splatnosti fakturje dohodou Smluvních stran stanovena na třicet (30) dní od doručení

faktury (daňového dokladu) Odběrateli. Doručení faktur Objednateli provede Dodavatel osobně proti

podpisu Oprávněné osoby Odběratele, nebo osobně na podatelnu Odběratele, je-li zřízená, nebo jako

doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím

datové schránky.

Všechny faktury (daňové doklady) musí obsahovat veškeré náležitosti požadované zákonem č. 235/2004

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů účinných v době fakturace, a včetně údajů

vyplývajících z ustanovení § 435 Občanského zákoníku, avšak výslovně musí vždy obsahovat následující

údaje: označení smluvních stran (Dodavatel a Odběratel) a jejich adresy, IČ, DIČ, údaj otom, že vystavovatel

faktury (daňového dokladu) je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové značky, označení Rámcové

dohody, označeníVýzvy/Objednávky, označení poskytnutého plnění, číslo faktury (daňového dokladu), den

vystavení a lhůta splatnosti faktury (daňového dokladu), označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který

se má platit a fakturovanou částku.
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Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat stanovené náležitosti, nebo v ní nebudou správně uvedené

údaje dle Rámcové dohody, je Odběratel oprávněn ji vrátit ve lhůtě splatnosti. V takovém případě se přeruší

běh lhůty splatnosti a nova’ lhůta splatnosti počne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu).

V této souvislosti smluvní strany prohlašují, že veškeré jejich vzájemné pohledávky jsou navzájem

započitatelné ve smyslu ustanovení § 1982 Občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené dodavatelem ve faktuře. Musí

se však jednat o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona č.

235/2004 Sb.,o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň se musíjednat 0 účet vedený

v tuzemsku.

Dodavatel bere na vědomí, že Odběratel neposkytuje zálohové platby.

Platby dle této Rámcové dohody a Prováděcích smluv budou probíhat výhradně v korunách českých a

rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v této měně.

Dodavatel prohlašuje, že správce daně před uzavřením Rámcové dohody nerozhodl, že Dodavatel je

nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů. V případě, že správce daně rozhodne otom, že Dodavatel je nespolehlivým plátcem,

zavazuje se Dodavatel o tomto informovat Odběratele do 3 pracovních dnů od vydánítakového rozhodnutí.

Stane-li se Dodavatel nespolehlivým plátcem, je Odběratel oprávněn provést zajišt'ovací úhradu daně

z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně.

4.

Doba, místo dodání a podmínky dodávek

Dodavatel se tímto zavazuje, že požadované Dodávku/Dodávky dodá do míst plnění v Termínu dodání, který

bude Odběratelem stanoven nejdříve v průběhu třetího pracovního dne následujícího po dni objednání a

v případě objednávek, jejichž hodnota je rovna nebo převyšuje 50.000,- Kč bez DPH ode dne nabytí

účinnosti dílčí smlouvy v souladu s odstavcem 2.2. této Rámcové dohody.

Místa dodáníjsou uvedena v Příloze č. 1 této Rámcové dohody pro konkrétního Odběratele, kterýje smluvní

stranou Prováděcí smlouvy, pokud není ve Výzvě/Objednávce uvedeno jinak.

Dodavatel se zavazuje informovat Odběratele prostřednictvím zprávy zaslané prostřednictvím

softwarového nástroje Centrálního zadavatele (uvedeného vodst. 2.6 Rámcové dohody) Odběrateli o

přesném termínu provedení Dodávky (s uvedením konkrétního dne a hodiny), a to vždy alespoň 1

kalendářní den předem. Termín Dodávky musí být stanoven v pracovní den, tj. pondělí— pátek, v době od

8:00 do 12:00, eventuálně v konkrétním případě i vjiném čase, ale vždy na základě předchozí telefonické

domluvy s Odběratelem.

Dodávka bude považována za splněnou jejím převzetím Odběratelem a podpisem dodacího listu

oprávněnými osobami (dále jen „Dodací list") vIVlístě dodání uvedeném ve výzvě. Dodací list bude

vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž jedno vyhotovení obdrží Odběratel a jedno vyhotovení obdrží

Dodavatel.

Dodavatel je povinen uvést v Dodacím listu totožné identifikační údaje, které jsou uvedeny ve Výzvě včetně

základních údajů o Odběrateli, zejména:

identifikační údaje Odběratele a Dodavatele;

- jméno a příjmení předávající a přebírající osoby;

- identifikaci Prováděcí smlouvy a Rámcové dohody;

- adresu místa dodání;

- datum provedení Dodávky;

- příp. výhrady k provedené Dodávce a vyjádření Dodavatele.

Odběratel nabývá vlastnické právo k Dodávce převzetím v Místě dodání na základě Dodacího listu

podepsaného oběma stranami Prováděcí smlouvy (bez ohledu na eventuální výhrady). Přechod nebezpečí

na Dodávce se řídí ust. § 2121 odst. 1 Občanského zákoníku.
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Převezme-li Odběratel Dodávku bez výhrad, má se za to, že Dodávka nemá žádné zjevné vady. Převezme-li

Odběratel Dodávku s výhradami, je povinen tyto výhrady uvést do Dodacího listu. Nesouhlasí-li Dodavatel

s uvedenými výhradami, je povinen je písemně v Dodacím listu rozporovat. Nerozporuje-li Dodavatel

výhrady uvedené Odběratelem na Dodacím listu, má se za to, že s výhradami souhlasí. Odběratel i

Dodavatel jsou povinni stvrdit obsah Dodacího listu jménem přebírajícího a předávajícího a jejich podpisem.

V případě, že Dodací list obsahuje výhrady Odběratele, zavazuje se Dodavatel odstranit výhrady ve lhůtě a

způsobem uvedeným Odběratelem v Dodacím listu. Po odstranění výhrad Odběratel a Dodavatel sepíší

nový Dodací list bez výhrad.

Dodavatel se zavazuje zajistit ochranu Dodávky před poškozením, zejména jejím řádným zabalením a

označit Dodávku názvem Odběratele a místem dodání.

Nebezpečí škody na Dodávkách a vlastnická práva k nim přejdou z Dodavatele ná Odběratele dnem převzetí

Dodávky, tj. podpisem Dodacího listu oprávněnou osobou Odběratele.

Dodavatel je povinen Odběrateli spolu s Dodávkou dodat všechny potřebné doklady výrobce, jež jsou nutné

k převzetí a užívání Dodávek. Veškeré doklady budou výhradně v českém jazyce.

Náklady spojené s odevzdáním Dodávek v místě plnění nese Dodavatel. Náklady spojené s převzetím

Dodávek nese Odběratel.

5.

Odpovědnost za vady a záruka

Dodavatel je povinen realizovat Dodávku vsouladu s požadavky definovanými Prováděcí smlouvou, dle

specifikace v Příloze č. 2 Rámcové dohody a při dodržení povinností sjednaných v této Rámcové dohodě.

Odběratel je povinen řádně a včas provedené Dodávky převzít a zaplatit za né cenu stanovenou v souladu

s touto Rámcovou dohodou.

Poruší-li Dodavatel povinnosti stanovené v odst. 1 tohoto článku, jedná se o vady plnění.

Zjistí-li Odběratel vady týkající se množství, druhu či jakosti Dodávky či její části již při dodání Dodávky, je

oprávněn odmítnout převzetí Dodávky nebo pouze vadné části Dodávky. O takovém odmítnutí bude

proveden zápis do Dodacího listu podepsaný Odběratelem i Dodavatelem s uvedením důvodu odmítnutí

převzetí Dodávky. Dodavatel odstraní vady bezúplatně dodáním náhradního plnění v množství, druhu a

jakosti dle Prováděcí smlouvy.

Na dodané Dodávky bude poskytnuta Dodavatelem záruka za jakost, která zaručuje, že Dodávky budou

odpovídat technické specifikaci stanovené v Příloze č. 2 této Rámcové dohody a Prováděcí smlouvě.

Dodavatelem bude poskytnuta záruční doba vdélce 24 měsíců, která začíná běžet okamžikem podpisu

Dodacího listu bez výhrad příslušným Odběratelem.

Vady, které Odběratel zjistí až po převzetí Dodávky, je příslušný Odběratel oprávněn uplatnit u Dodavatele

kdykoliv během záruční doby bez ohledu na to, kdy Odběratel takové vady zjistil nebo mohl zjistit. Pro

vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím Dodávky nebo její části není dotčeno právo Odběratele

uplatňovat práva 2 vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Ust. § 2112 Občanského

zákoníku je vyloučeno. Dodavatel je povinen doručit Odběrateli písemné vyjádření k reklamaci ve lhůtě 5

pracovních dnů pojejím obdržení. Pokud během této lhůty nebude Odběrateli doručeno písemné vyjádření

Dodavatele k reklamované vadě, platí, že Dodavatel uznává reklamaci v plném rozsahu.

Způsob vyřízení reklamace určí Odběratel do tří pracovních dnů od vyjádření Dodavatele k reklamaci dle

odst. 5 tohoto článku, jinakjej určí Dodavatel. Dodavatel je povinen bezplatně odstranit reklamované vady

dle odst. 5 tohoto článku v přiměřené lhůtě, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne doručení

písemného vyjádření k reklamaci Odběrateli dle předchozího odstávce, příp. ode dne vzniku fikce takového

doručení dle poslední věty předcházejícího odstavce. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanovenou

v předcházející větě lze v odůvodněných případech po dohodě s Odběratelem před jejím uplynutím

přiměřeně prodloužit. Na době prodloužení se musí obě strany Prováděcí smlouvy písemně dohodnout. O

odstraněnívady bude sepsán a podepsán stranami Prováděcí smlouvy protokol o odstraněnívad, ve kterém

bude zejména označení Odběratele, označení Komodit, den oznámení vady, den zahájení odstraňování

vady, přesná specifikace vady, postup při jejím odstraňování a den předání Dodávky či její části bez vad. Na

obsah protokolu o odstraněnívad se přiměřeně uplatní ustanovení o Dodacím listu.
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5.7

5.8

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

7.1

7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

Pokud Odbératel nemůže Dodávku nebo její část pro vady užívat, prodlužuje se záruční doba 0 dobu od

oznámenívad Dodavateli dojejich úplného odstranění.

Dodáním náhradního plnění či odstraněním vad není dotčena odpovědnost Dodavatele za způsobenou

škodu.

Nestanoví-li Rámcová dohoda nebo Prováděcí smlouva jinak, řídí se odpovědnost za vady ust. § 2099 a nás|.

Občanského zákoníku o právech z vadného plnění a záruce za jakost.

6.

Odpovědnost za škodu

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů a

Rámcové dohody. Dodavatel plně odpovídá za plnění Rámcové dohody rovněž v případě, že příslušnou část

plnění poskytuje prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele).

Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých

škod.

Smluvní strany sjednávají, že náhrada škody se bude řídit příslušnými právními předpisy, není-li v této

Rámcové dohodě sjednáno jinak.

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak

chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. V případě, že Odběratel poskytl Dodavateli

chybné zadání nebo pokyn a Dodavatel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí

mohl a měl chybnost takového zadání nebo pokynu zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat

pouze v případě, že na chybné zadáníOdběratele písemně upozornil a Odběratel trval na původním zadání.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní

strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost dle této Rámcové dohody.

Každá ze Smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení

povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

7

Vyšší moc

Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za porušení svých povinností z této Rámcové dohody vyplývajících,

bylo-li to způsobeno vyšší mocí. Za vyšší moc se považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli povinné

strany, pokud brání ve splněníjejí povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby povinná strana tuto

překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze

trvat. Povinná strana se nemůže dovolat vyšší moci, pokud na její účinky druhou smluvní stranu bez

zbytečného odkladu neupozornila.

Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání vyšší moci.

8

Práva a povinnosti Smluvních stran

Dodavatel a Odběratel jsou povinni si poskytovat součinnost a vzájemně se informovat o všech okolnostech

důležitých pro řádně a včasné plnění Rámcové dohody a Prováděcích smluv. Odběratel se zavazuje

poskytnout Dodavateli řádně a včas veškeré informace a podklady, bez jejichž poskytnutí by Dodavatel

nemohl v souladu s touto Rámcovou dohodou a Prováděcími smlouvami plnit své závazky dle Rámcové

dohody a Prováděcí smlouvy.

Dodavatel se zavazuje realizovat Dodávky řádně a včas, spotřebnou odbornou péčí, podle pokynů

Odběratele a v souladu se zájmy Odběratele, jakož i právními předpisy.

Dodavatel se zavazuje provádět Dodávky v souladu s touto Rámcovou dohodou (vč. všech příloh) a

Prováděcími smlouvami.

Dodavatel se zavazuje zaslat Oprávněné osobě Centrálního zadavatele na vyžádání informace o všech

uzavřených Prováděcích smlouvách.
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8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

9.1

9.2

9.3

Dodavatel se zavazuje poskytovat Centrálnímu zadavateli čtvrtletně údaje o množství dodaných Komodit a

o uhrazených cenách Odběrateli v členění podle jednotlivých Odběratelů.

Údaje podle předchozího odstavce je Dodavatel povinen zaslat vždy do 15 dnů po skončení příslušného

čtvrtletí (tj. po 31. 3., 30. 6., 30. 9., 31. 12. daného roku) elektronicky na e-mailovou adresu kontaktní osoby

Centrálního zadavatele.

Dodavatel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s plněním Veřejné zakázky, včetně

účetních dokladů, minimálně po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy.

Při plnění této Rámcové dohody je Dodavatel vázán touto Rámcovou dohodou, zákony, obecně závaznými

právními předpisy a pokyny Odběratele, pokud tyto pokyny nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy

Odběratele. Dodavatel je povinen včas písemně upozornit Odběratele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů,

jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními

předpisy. Pokud Odběratel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá

za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti.

Smluvní strany se zavazují, že při realizaci předmětu této smlouvy a jejich dodatků budou chránit a utajovat

před nepovolanými osobami důvěrné informace a skutečnosti (dále jen „chráněné informace"). Za

chráněné informace se pro účely této smlouvy považují takové informace a skutečnosti, které nejsou

všeobecně a veřejně známé, které svým zveřejněním mohou způsobit škodlivý následek pro kteroukoliv

smluvní stranu, nebo které některá ze smluvních stran jako chráněné písemně označila. Chráněné

informace mohou být poskytnuty třetím osobám jen s písemným souhlasem dotčené smluvní strany.

Dotčená smluvní strana takový souhlas bez zbytečného odkladu vydá, jestliže je to nezbytné pro realizaci

této smlouvy nebo jejich dodatků a třetí osoba poskytne dostatečné garance, že nedojde k vyzrazení

chráněných informací. Za třetí osoby, podle tohoto ustanovení, nejsou považováni určení pracovníci

smluvních stran oprávnění ke styku s chráněnými informacemi ve vazbě na tuto smlouvu nebo osoby, které

si jedna ze smluvních stran písemně určí. Závazek k ochraně a utajení trvá po celou dobu existence

chráněných informací.

Povinnost Centrálního zadavatele dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

pozdějších předpisů, není ustanovením předchozího odstavce tohoto článku dotčena.

Po ukončení smlouvy může každá ze smluvních stran žádat od druhé strany vrácení všech poskytnutých

materiálů, potřebných k realizaci předmětu této smlouvy, jestliže některá ze smluvních stran takto učiní je

druhá smluvní strana povinna tyto materiály včetně případných kopií bez zbytečného odkladu vydat.

Dodavatel se zavazuje poskytnout Centrálnímu zadavateli obrázky Komodit vymezených v Příloze č. 2 této

Rámcové dohody, a to velektronické podobě ve formátu JPG, JPEG, PNG nebo TIFF, a to vtermínu

nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření této Rámcové dohody. Konkrétní forma předání bude

dohodnuta mezi zástupci smluvních stran. Dodavatel se zavazuje obrázky Komodit dle předchozí věty

průběžně aktualizovat dle skutečného stavu, nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dojde k jakékoliv změně

vzhledu. Zároveň je Dodavatel povinen změnu vzhledu odeslat k zaznamenání Centrálnímu zadavateli, a to

nejpozději ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

9

Sankce

Smluvní strana je v prodlení s plněním svého závazku, který pro Smluvní stranu vyplývá z Rámcové dohody

anebo platných právních předpisů, jestliže jej nesplní řádně a včas.

V případě prodlení Dodavatele s potvrzením Výzvy dle odst. 2.5 Rámcové dohody nebo prodlení Dodavatele

s dodáním požadovaného plnění (Dodávku/Dodávky) dle odst. 4.1 Rámcové dohody výhradně z důvodů

ležících na straně Dodavatele vzniká Odběrateli za nedodržení těchto povinností Dodavatele nárok na

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny předmětného dílčího plnění (tj. hodnoty Prováděcí smlouvy) bez DPH

za každý i započatý den tohoto prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Odběratele na náhradu vzniklé

škody.

V případě prodlení Dodavatele s odstraněním vady dle odst. 5.6 Rámcové dohody výhradně zdůvodů

ležících na straně Dodavatele vzniká Odběrateli za nedodržení této povinnosti Dodavatele nárok na

zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Odběratele na náhradu vzniklé škody.
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9.4

9.5

9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

V případě prodlení Odběratele s úhradou splatné fakturyje Dodavatel oprávněn požadovat a Odběratel je

povinen Dodavateli zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

V případě, že Dodavatel poruší smluvní povinnost dle odst. 8.6 a 8.7 Rámcové dohody, má Centrální

zadavatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun

českých), a to za každýjednotlivý případ porušení.

V případě, že Dodavatel poruší kteroukoliv smluvní povinnost dle odst. 8.12 Rámcové dohody, má Centrální

zadavatel právo uplatnit vůči Dodavateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč (slovy: dvě stě korun českých), a to

za každýjednotlivý případ porušení.

Smluvní pokuty dle Rámcové dohody jsou splatné sedmý (7.) den ode dne doručení písemné výzvy

oprávněné smluvní strany kjejímu uhrazení povinnou smluvní stranou.

Není-li dále stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní

stranu povinnosti splnit své závazky a nedotýká se nároku na náhradu škody v plné výši dle Rámcové

dohody. Dodavatel má v případě prodlení Odběratele podle odst. 9.4 Rámcové dohody nárok na náhradu

škody a ušlý zisk pouze v případě, není-li tato náhrada škody kryta úroky z prodlení.

10

Doba trvání a ukončení Rámcové dohody a Prováděcí smlouvy

Rámcová dohoda se uzavírá na dobu určitou, tj. na dobu 12 měsíců ode dne její účinnosti, tedy dnem

uveřejnění v registru smluv.

Rámcovou dohodu lze ukončit písemnou dohodou Smluvních stran podepsanou osobami oprávněnými

kzastupování Smluvních stran, přičemž účinky ukončení Rámcové dohody nastanou k okamžiku

stanovenému vtakové dohodě. O zániku Rámcové dohody takovým způsobem bude Centrální zadavatel

informovat ostatní Odběratele.

Platnost a účinnost této Rámcové dohody není nijak závislá na platnosti nebo účinnosti žádné Prováděcí

smlouvy a zároveň platnost a účinnost Prováděcích smluv uzavřených do konce účinnosti Rámcové dohody

není nijak závislá na platnosti a účinnosti Rámcové dohody.

K ukončení Rámcové dohody výpovědí je oprávněn pouze Centrální zadavatel, a to i bez udání důvodu.

Výpovědní lhůta činí 3 měsíce a počíná běžet dnem doručení písemné výpovědi Dodavateli. O vypovězení

Rámcové dohody informuje Centrální zadavatel ostatní Odběratele.

Rámcová dohoda či Prováděcí smlouvy mohou zaniknout odstoupením příslušné smluvní strany, nastanou-

li okolnosti předvídané ust. § 2002 Občanského zákoníku. Odstoupením se závazek touto Rámcovou

dohodou založený zrušuje pouze ohledně nesplněného zbytku plnění (tj. ex nunc). Smluvní strany si jsou

povinny vyrovnat dosavadní vzájemné závazky z Rámcové dohody, a to bez zbytečného od kladu, nejpozději

však do 30 dnů od doručení oznámení Smluvní strany o odstoupení od této Rámcové dohody. Aniž by byla

dotčena předchozí věta, zůstávají práva a povinnosti, vyplývající z Prováděcích smluv uzavřených

Dodavatelem a kterýmkoliv Odběratelem do okamžiku účinnosti odstoupení, zachovány. Oodstoupení

kterékoliv Smluvní strany od Rámcové dohody informuje Centrální zadavatel ostatní Odběratele.

Za podstatné porušení Rámcové dohody Dodavatelem se považuje zejména jednání, kdy:

a) Dodavatel opakovaně (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) neprovede Dodávku ve lhůtách dle

této Rámcové dohody či do smluveného místa dodání, nezávisle na konkrétním Odběrateli;

b) Dodavatel opakovaně (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) písemně nepotvrdí objednávku dle

čl. 2 Rámcové dohody ve lhůtě dle odst. 2.5 Rámcové dohody, nezávisle na konkrétním Odběrateli;

c) Dodavatel opakovaně (tj. min. 3x po dobu trvání Rámcové dohody) neodstraní reklamované vady ve

lhůtě dle odst. 5.6 této Rámcové dohody, nezávisle na konkrétním Odběrateli.

Odběratel je oprávněn odstoupit od Prováděcí smlouvy zejména v případě, že:
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10.8

10.9

10.10

10.11

11.1

11.2

12.1

a) Dodavatel neprovede Dodávku ani do 10 pracovních dnů od lhůty dle této Rámcové dohody;

b) Dodavatel neodstraní vady plnění ani do 10 pracovních dnů ode dne uplynutí lhůty stanovené v odst.

5.6 Rámcové dohody.

O ukončení Prováděcí smlouvy z důvodu odstoupení kterékoliv strany Prováděcí smlouvy je Odběratel

povinen informovat Centrálního zadavatele, a to ve lhůtě 3 pracovních dnů.

Centrální zadavatel je dále oprávněn odstoupit od Rámcové dohody:

a) bude rozhodnuto o likvidaci Dodavatele;

b) Dodavatel podá insolvenční návrh ohledně své osoby, bude rozhodnuto o úpadku Dodavatele nebo

bude ve vztahu k Dodavateli vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky;

c) Dodavatel bude pravomocně odsouzen za úmyslný majetkový nebo hospodářský trestný čin;

d) Dodavatel se stane nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH;

e) poté, co zjistí, že Rámcová dohoda neměla být uzavřena, neboť Dodavatel před zadáním veřejné

zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo

mohly mít vliv na výběr Dodavatele.

Nastane-li některý z případů uvedených v odst. 9 písm. a) až d) tohoto článku Rámcové dohody,je Dodavatel

povinen informovat o této skutečnosti Centrálního zadavatele písemně do 2 dnů od jejího vzniku, společně

s informací o tom, o kterou ze skutečností jde, a s uvedením bližších údajů, které by Centrální zadavatel

mohl v této souvislosti potřebovat pro své rozhodnutí o odstoupení od Rámcové dohody. Nedodržení této

povinnosti je podstatným porušením této Rámcové dohody.

Odstoupení od Rámcové dohody, jakož i od Prováděcí smlouvy, musí být učiněno písemně, jinak nemá

právní účinky. Odstoupeníje účinné ode dne, kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. V pochybnostech se

má za to, že odstoupení od Rámcové dohody nebo od Prováděcí smlouvy bylo doručeno desátým

kalendářním dnem od jeho odeslání oprávněnou stranou doporučenou poštovní zásilkou nebo desátým

kalendářním dnem od jeho odeslání do datové schránky druhé smluvní strany při odeslání datovou zprávou.

Ukončením Rámcové dohody, jakož i Prováděcí smlouvy, podle tohoto článku není dotčen nárok na

zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, právo na náhradu škody vzniklé

porušením smluvní povinnosti, povinnost mlčenlivosti, práva 2 odpovědnosti za vady a záruky ani ujednání,

které má vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po ukončení této Rámcové dohody nebo

Prováděcísmlouvy.

11

Oprávněné osoby

Každá ze smluvních stran a Odběratelé jmenují oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou

zastupovat Smluvní strany a Odběratele v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním

dle Rámcové dohody resp. Prováděcích smluv. Oprávněné osoby Odběratele jsou oprávněné zaslat

Dodavateli výzvu ve smyslu čl. 2 této Rámcové dohody. Oprávněné osoby Dodavatele jsou oprávněné

potvrdit výzvu Odběratele. Oprávněné osoby Odběratele a Dodavatelejsou oprávněné k podpisu Dodacího

listu.

Oprávněné osoby Odběratelů jsou evidovány v Nákupním portálu, kdy těmto je umožněno zaslání výzvy ve

smyslu čl. 2 této Rámcové dohody. Každá ze Smluvních stran a každý Odběratel je oprávněn jednostranně

změnit své oprávněné osoby.

12

Součinnost a vzájemná komunikace

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace potřebné pro řádné

plnění svých závazků. Každá Smluvní strana je povinna informovat druhou Smluvní stranu oveškerých

skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění Rámcové dohody.
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12.2

12.3

12.4

13.1

13.2

13.3

13.4

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Veškerá komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a prostřednictvím

oprávněných osob nebo jimi pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců smluvních stran.

Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují k Rámcové dohodě, nebo která mají být

učiněna na základě Rámcové dohody, musí být učiněna v písemné podobě a druhé smluvní straně doručena.

Centrální zadavatel prohlašuje, že poskytne Dodavateli veškerou součinnost, kterou lze na něm spravedlivě

požadovat a která je nezbytná pro řádné splnění této Rámcové dohody ze strany Dodavatele.

13

Řešení sporů

Práva a povinnosti Smluvních stran výslovně Rámcovou dohodou neupravené se řídí Občanským zákoníkem

a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.

Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě

Rámcové dohody nebo v souvislosti s ní, včetně sporů o její výklad či platnost a usilovat se o smírné vyřešení

těchto sporů nejprve prostřednictvím jednání oprávněných osob nebo pověřených zástupců.

Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb.,

občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů dohodly, že v případě, nebude-li sporná záležitost

vyřešena do šedesáti (60) dnů ode dne doručení výzvy k jednání dle odst. 13.2 Rámcové dohody, bude

takový spor řešen místně příslušným soudem Odběratele, ledaže občanský soudní řád stanoví příslušnost

výlučnou.

Pro zamezení jakýchkoli pochyb smluvní strany konstatují, že rozhodným právem v případě sporu bude

české právo a pro řešení sporů si sjednávajívýlučnou jurisdikci českých soudů.

14

Závěrečná ustanovení

Rámcová dohoda představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Rámcové dohody, přičemž

Rámcovou dohodu je možné měnit výlučně písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných

dodatků Rámcové dohody, oboustranně odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou

Smluvních stran.

V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Rámcové dohody či kjeho části podle Občanského zákoníku

jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Rámcové dohody či jeho

část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od

ostatních ujednání této Rámcové dohody a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost

ostatních ujednání této Rámcové dohody Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo

neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné,

účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný

nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Rámcové dohody zůstal zachován. Veškerá práva a

povinnosti vyplývající z Rámcové dohody přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje,

na právní nástupce Smluvních stran.

Tato Rámcová dohoda se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními

Občanského zákoníku.

Smluvní strany se zavazují nepřevést jako postupitelé svá práva a povinnosti z Rámcové dohody nebo z její

části třetí osobě.

Smluvní strany se dohodly, že § 577 Občanského zákoníku se nepoužije. Určení množstevního, časového,

územního nebo jiného rozsahu v této Rámcové dohodě je pevně určeno autonomní dohodou Smluvních

stran a soud není oprávněn dohodu Smluvních stran v tomto smyslu měnit.

Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe Dodavatel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením

Rámcové dohody Smluvní strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně

vědomy okolností Rámcové dohody. Dodavatel není oprávněn domáhat se změny Rámcové dohody v tomto

smyslu u soudu.
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14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

>

>

14.13

14.14

Veškerá oznámení podle této Rámcové dohody musí být učiněna písemně a zaslána oprávněné osobě druhé

smluvní strany prostřednictvím elektronické pošty, datové schránky, faxu nebo doporučenou poštou,

případně předána osobně, není-Ii v Rámcové dohodě výslovně uvedeno jinak.

Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Rámcové dohody ani před

ustanoveními zákona.

Jednání ve vztahu k Dodavateli činí každý Odběratel samostatně, přičemž takové jednání nedopadá na

postavení ostatních Odběratelů ani Centrálního zadavatele. Jednání Dodavatele ve vztahu ke konkrétnímu

Odběrateli nedopadá na postavení ostatních Odběratelů ani Centrálního zadavatele.

Smluvním strany berou na vědomí, že Rámcová dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona o registru

smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s ustanovením § 219 Zákona o zadávání veřejných zakázek,

v platném znění, budou Rámcová dohoda a další skutečnosti dle uvedeného ustanovení uveřejněny na

profilu zadavatele.

Nedílnou součást Rámcové dohody tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Seznam Odběratelů vč. adres

Příloha č. 2 Technická a cenová specifikace

Rámcová dohoda je uzavřena v elektronické podobě.

Doložka: Uzavření této smlouvy schválila rada Statutárního města Ostrava svým usnesením č.

01857/RM1822/27 ze dne 16. 7. 2019.

Smluvní strany prohlašují, že si Rámcovou dohodu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují

svoje podpisy.

V Ostravě dne dle elektronického podpisu V Karviné dne dle elektronického podpisu

Centrální zadavatel

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“    „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Příloha č. 1 Rámcové dohody na dodávku kancelářských potřeb:

SEZNAM ODBĚRATELÚ vč. ADRES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název odběratele Adresa IČO

1. Magistrát statutárního města Ostrava Prokesovo nam. 8’ 729 30 Ostrava _ Mor. 00845451

Ostrava

2. Městská policie Ostrava Nemocnicni 11/3328, 70200 Ostrava - Mor. 00845451

Ostrava

3. Úřad městského obvodu Hošťálkovice Rynky 277, 725 28 Ostrava 00845451-13

4. Úřad městského obvodu Hrabová Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava 00845451-21

5. Úřad městského obvodu Krásné Pole Družební 576, 725 26 Ostrava 00845451-18

6. Úřad městského obvodu Lhotka U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava 00845451-12

7. urad mBStS'ÍehO ObVOd” Mar'a”5ke Přemyslovců 63, 709 36 Ostrava 00845451-10
Hory a Hulvaky

8. Úřad městského obvodu Martinov Martinovská 3154/23, 723 00 Ostrava 00845451-19

9. Ufad ,mBStÝkeho ObVOd” čs. armády 325/106, 715 00 Ostrava 00845451-16
Michalkowce

10. urad mBStSČehO ObVOd” M°raVSka náměstí Dr.E.Beneše 555/6, 729 29 Ostrava 00845451-02
Ostrava a Pr|voz

11. Úřad městského obvodu Nová Bělá Mitrovická 100/342, 724 00 Ostrava 00845451-06

12. Úřad městského obvodu Nová Ves Rolnická 139/32, 709 00 Ostrava 00845451-14

13. Úřad městského obvodu Ostrava-Jih Horní 791/3, 700 30 Ostrava 00845451-04

14. Úřad městského obvodu Petřkovice Hlučínská 135, 725 29 Ostrava 00845451-11

15. Úřad městského obvodu Plesná Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava 00845451-24

16. urad mBStSkeho ObVOd” P°'a”ka ”ad 1. května čp.1, 725 25 Ostrava 00845451-20
Odrou

17. Úřad městského obvodu Poruba Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava 00845451-05

18. Úřad městského obvodu Proskovice Světlovská 2/82, 724 00 Ostrava 00845451-15

19. Úřad městského obvodu Pustkovec Pustkovecká 64/47, 708 00 Ostrava 00845451-09

20. urad ”.‘esmkem ObVOd” Radvan'ce a Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava 00845451-17
Bartowce

21. urad mBStSkeho ObVOd” 9915"" Těšínská 35, 710 16 Ostrava 00845451-03
Ostrava

22. Úřad městského obvodu Stará Bělá Junácká 127/343, 724 00 Ostrava 00845451-08

23. Úřad městského obvodu Svinov Bílovecká 69/48, 721 00 Ostrava 00845451-22

24. Úřad městského obvodu Třebovice 5. května 5027/1, 722 00 Ostrava 00845451-23

25. Úřad městského obvodu Vítkovice Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava 00845451-07

26 Knihovna města Ostravy, příspěvková 28.října 289/2, 70200 Ostrava - Moravská 97586

' organizace Ostrava

27. Ostravské muzeum, prispevkova Masarykovo náměstí 1, 728 41 Ostrava 97594

organizace

28. Narodn| d|vadlo moravskoslezske, Cs. legn 148/14, 702 00 Ostrava - Moravska 100528 příspěvková organizace  Ostrava    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název odběratele Adresa ICO

Janáčkova filharmonie Ostrava, 28. října 2556/124, 70200 Ostrava —

29. „, „ , . , 373222

príspevkova organizace Moravska Ostrava

Divadlo loutek Ostrava, příspěvková Pivovarská 3164/15, 702 00 Ostrava -

30. _ , 533874

orgamzace Moravska Ostrava

31. “90V? konřervatof a MUZ'Cka Sko'a’ Wattova 430/5, 70200 Ostrava - Přívoz 850021
príspevkova organizace

32. Firemní skollka mesta Ostravy, Prokesovo nam. 1803/8, 702 00 Ostrava - 71294155

príspevkova organizace Mor. Ostrava

Středisko volného času Korunka, , ., ,

33. Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková E:rrunn| 699/49' 709 00 Ostrava _ Marianske 75080508

organizace y

Stvd'k I'hv Ot - ,. „

34. ,“Í 's offo Že ° Šasu' 5. rava Gurtjevova 1823/8, 70030 Ostrava —Zabreh 75080516
Zabreh, prlspevkova organizace

35. Dvum cleti armladezle, Ostrava-Poruba, M. Majerove 1722/23, 70800 Ostrava - 75080541

príspevkova organizace Poruba

Středisko volného času Ostrava-

' 0 t “| 2925 19 702000 t -

36. Moravská Ostrava, příspěvková s m OV? / ' s rava 75080559
. Moravska Ostrava

organizace

Městská nemocnice Ostrava, Nemocniční 898/20a, 702 00 Ostrava-

37. „, „ , . , 635162

príspevkova organizace Moravska Ostrava

Čtyřlístek-centrum pro osoby se ,

38. zdravotním postižením Ostrava, UÉdEEŠŽ/ka 751/119’ 71200 Ostrava _ 70631808

příspěvková organizace g

Domov pro seniory Kamenec, Slezská Bohumínská 1056/71, 71000 Ostrava -

39. „, „ , . , 70631816

Ostrava, príspevkova organizace Slezska Ostrava

Domov pro seniory Iris, Ostrava- „ ,

40. Mariánské Hory, příspěvková Rybarska ,1223/13' 70900 Ostrava 70631824

. Marianske Hory

organizace

41. DÍÍmCŽV SIU'ÍOWat' ,OStrava-Pr'voz' Na Mlýnici 203/5, 70200 Ostrava - Přívoz 70631841
príspevkova organizace

42. DŠmCŽV MagnOI'e' .OStrava-V'tkov'ce' Sirotčí 474/56, 70300 Ostrava - Vítkovice 70631859
príspevkova organizace

D K 'tk “' “ k '

43. omo." my O' pr'SpeV ova Petruškova 2936/6, 70030 Ostrava - Zábřeh 70631867
organizace

44. DÍÍmCŽV cullfovova',osm“-zamer" Čujkovova 1717/25, 70030 Ostrava- Zábřeh 70631875
príspevkova organizace

45. DÍÍmCŽV S'u'Íecn'Ce_OStrava' Opavská 4472/76, 70800 Ostrava - Poruba 70631883
príspevkova organizace

46. DŠtSkÍ' cent,“"n DÝmecek' Jedličkova 1025/5, 70030 Ostrava -Zábřeh 70631956
príspevkova organizace

47. AKORD & POKLAD, s.r.o. náměstí SNP 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh 47973145

P dvb d 494 2 702000 t -

48. Dopravnípodnik Ostrava a.s. 0 e ra [ova / ' s rava 61974757

Moravska Ostrava

28.” 2556 124 702000 t -

49. Dům kultury města Ostravy, a.s. rijna , / ’ s rava 47151595

Moravska Ostrava

50. Krematorium Ostrava, a.s. Tesmska 710’ 710 07 Ostrava _ Slezska 25393430

Ostrava

51. Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. A.Brože 3124/2, 700 30 Ostrava - Zábřeh 25816977

52. Ostravské výstavy, a.s. Cerna louka 3235, 70200 Ostrava - Moravska 25399471

Ostrava

53. Ostravský informační servis, s.r.o. Jureckova 1935/12' 702 00 Ostrava _ 26879280  Moravská Ostrava    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

č. Název odběratele Adresa IČO

54. OZO Ostrava s.r.o. Frýdecká 680/444, 719 00 Ostrava- Kunčice 62300920

55. Sporto‘m' a rekreacn' zamer“ meSta Čkalovova 6144/20, 708 00 Ostrava - Poruba 25385691
Ostravy, s.r.o.

56. VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. Ruská 3077/135, 700 30 Ostrava-Zábřeh 25911368

Centrum kultury a vzdělávání , „,

57. Moravská Ostrava, příspěvková Sokolska trida 175/26' 70200 Ostrava _ 68917066

. Moravska Ostrava

organizace

C t "| ' h | V b P b

58. Ž“ Šum 50,03 mc. 5 “ze or” a’ Průběžná 6222/122 , 708 00 Ostrava-Poruba 71216642
prlspevkova orgamzace

59. TĚCh'Š'Cke S,'”Zby o.“rava _ J'h’ Kpt. Vajdy 3202/6, 700 30 Ostrava - Zábřeh 66739331
prispevkova organlzace

Technické služby Moravská Ostrava a Harantova 3152/28, 70200 Ostrava - Mor.

60. „, 97381

Privoz, p.o. Ostrava

61. Materska skola U Dvoru, príspevkova U Dvoru 22a, 709 00 Ostrava - Marianske 70984174

organizace Hory

62. Materska skola Ostrava - Martinov, Martinovska 3154/23, 723 00 Ostrava - 71004629

prispevkova organlzace Martinov

63. Matefs'fa “Ča QStraVŠ'Nova_Bela' Na Pláni 609/2, 724 00 Ostrava - Nová Bělá 70999457
Na Plan| 2, prlspevkova orgamzace

64. Materska skola Ostrava-Plesná _ Dobroslavická 42/4, 725 27 Ostrava - Plesná 70991081

prispevkova organlzace

Mateřská škola Ostrava-Polanka nad

|.MI t k'124725250t -

65. Odrou, Malostranská 124, u a OS rans a ' s rava 75029171

„, „ , . Polanka nad Odrou

prispevkova organlzace

66. Materska skola VCIJstrava-Rládvanice, Tesinská 206/279, 716 00 Ostrava - 70987742

Tesmska 279, príspevkova organizace Radvanice

Mtvk'kaOt -St ’BVI'

67. f e,“ a 5,0 a S.ra"a ara e a’ Blanická 154/180, 724 00 Ostrava - Stará Bělá 75084481
prispevkova organlzace

Mateřská škola Ostrava-Vítkovice, . ,

68. Prokopa Velikého 37, příspěvková Prokopa Velikeho 425/37' 703 00 Ostrava _ 75027402

. V|tk0V|ce

organizace

Mateřská škola, "Klubíčko" Ostrava -

69. Hrabová, Příborská 28, příspěvková Příborská 496/28, 720 00 Ostrava - Hrabová 70989079

organizace

Mateřská škola Ostrava-Poruba Jana v

„ ' ' J S | 16112 708000t -

70. Soupala 1611, příspěvková ana oupa a / ’ s rava 70984671

. Poruba

organizace

Mateřská škola Ostrava-Poruba

' ' N | ' .8561708000t -

71. Nezvalovo nám. 856, příspěvková ezva OVO nam / ’ s rava 70984379

. Poruba

orgamzace

72. MaterSka SkO'Ž' Oftravafporu'oř' Oty Oty Synka 1834/10, 708 00 Ostrava - Poruba 70984689
Synka 1834, prlspevkova orgamzace

Mateřská škola, Ostrava-Poruba,

73. Sokolovská 1168, příspěvková Sokolovská 1168/8, 708 00 Ostrava - Poruba 70984654

organizace

Mateřská škola, Ostrava-Poruba,

74. Ukrajinská 1530-1531, příspěvková Ukrajinská 1530/4, 708 00 Ostrava - Poruba 70984662

organizace

Mateřská škola, Ostrava-Poruba, V. ,

75. Makovského 4429, příspěvková V' MakOVSkEhO 4429/8' 708 00 OStrava ' 70984697 organizace  Poruba    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c. Název odběratele Adresa ICO

Základní škola a mateřská škola „.

76. Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková OstrcHova 2557/10’ 702 00 Ostrava _ 61989037

. Moravska Ostrava

organizace

Základní škola a Mateřská škola „ , , ,

77. Ostrava-Krásné Pole, Družební 336, Egrezebnl 336/125' 725 26 Ostrava _ Krasne 71005081

příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola

78. Ostrava-Svinov, příspěvková Bílovecká 10, 721 00 Ostrava - Svinov 70641871

organizace

Základní škola Heleny Salichové

79 Ostrava-Polanka nad Odrou, Heleny Heleny Salichové 816/28, 725 25 Ostrava - 75029162

' Salichové 816, příspěvková Polanka nad Odrou

organizace

Základní škola Ostrava-Mariánské

G .J k 1208 709000t -M " k'

80. Hory, Gen. Janka 1208, příspěvková HŠ: an a ’ s ráva arians e 70984158

organizace y

81. Zíklafjn' Skim Slezřka OStrava’ Pes' 1’ Pěší 66/1, 712 00 Ostrava - Muglinov 70995371
pnspevkova organizace

Základní škola Ostrava-Nová Bělá, . . , ,

82. Mitrovicka’ 389, příspěvková ÉEOV'C“ 75/389' 724 0° osm“ ' Nova 70999465

organizace

Základní škola Ostrava-Radvanice, . ,

83. Vrchlického 5, příspěvková vrChl'C'Ýeho 401/5’ 716 00 osum ' 70987700
. Radvanice

organizace

84. Základní škola Ostrava-Stará Bělá Junácká 700/112, 724 00 Ostrava — Stará Bělá 61989169

Základní škola Ostrava-Vítkovice,

85. Šalounova 56, příspěvková Šalounova 56, 703 00 Ostrava - Vítkovice 75027411

organizace

Z'kld'vkl Ot -Hb '

86. a a ms, 0 a’ „s rim {3 ova’. Paskovská 110/46, 720 00 Ostrava - Hrabová 70989061
Paskovska 46, prispevkova organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba,

87. Bulharská 1532, příspěvková Bulharská 1532/23, 708 00 Ostrava - Poruba 62348337

organizace

88. zavk'aqn' Sko'aj,osvtrava',P°r“baf Dětská 915/2, 708 00 Ostrava - Poruba 64628329
Detska 915, prispevkova organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba, |.

89. Sekaniny 1804, příspěvková |. Sekaniny 1804/15, 708 00 Ostrava - Poruba 70984786

organizace

Základní škola generála Zdeňka

90. Škarvady, Ostrava-Poruba, Porubská 831/10, 708 00 Ostrava - Poruba 62348299

příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava-Poruba,

91. Ukrajinská 1533, příspěvková Ukrajinská 1533/13, 708 00 Ostrava - Poruba 64627896

organizace

N k' 1266 25, 709 00 O t -

92. Ostravské komunikace, a.s. ovoves a / s rava 25396544

Mariánské Hory

Komorní scéna Aréna, příspěvková „_ ,

93. . 28. runa 289/2, 701 85 Moravska Ostrava 845035
organizace

PLATO Ostrava, příspěvková Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Moravská

94. . 71294538

Organlzace Ostrava

Základní škola Ostrava-Michálkovice, „„ _ , _

95. U Krize 166/28, 715 00, Ostrava Michalkowce 64626679 U Kříže 28, příspěvková organizace     



 

 

 

 

č. Název odběratele Adresa ICO

Základní škola a mateřská škola

96. Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33, Šeříkova 682/33, 700 30, Ostrava - Výškovice 70631786

příspěvková organizace

Zakládnl skola a materska Skť'a Kosmonautů 2217/15, 700 30, Ostrava -

97. Ostrava-Zabreh, Kosmonautu 15, 70944687

 příspěvková organizace  Zábřeh    



 

Název výrobku (obchodníoznačení/ značka, podrobný Jednotková cena

v Kč bez DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poř. č Název a specifikace položky MJ popis výrobku) Výrobce

Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96—100 listů, lepená vazba, různé Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96listů, lepená , , ,

1 - . kS „ , . . , Brnenske papirny

mot|vy, ||nky vazba, ruzne motivy, linky, Euro recyklovana

2 P‘oznémklovy blok, formát A6, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, ks Poznámkový'blok, formát A6, horní spirála, bílýlbezdřevý Brněnské papírny

||nkova ny papir, 50 listu, linkovaný, transparentm

Kniha záznamová, formát A5, pevné desky, 96—100 listů, lepená vazba, různé Kniha záznamová, formát A5, pevné desky, 96 listů, lepená , , ,

3 . „ „ , ks „ , , „ , , Brnenske papírny

motlvy, ctvereckovana vazba, ruzne mot|vy, ctvereckovana

4 Kniha záznamová, formát A6, pevné desky, 100 listů, šitá vazba, různé motivy, ks Kniha záznamová, formát A6, pevné desky, 100 listů, šitá Junior

linky vazba, různé motivy, linky

Kniha záznamová, formát A6, pevné desky, 100 listů, šitá vazba, různé motivy, Kniha záznamová, formát A6, pevné desky, 100 listů, šitá , , ,

5 „, , ks „ , , „, , Brnenske papírny
msta vazba, ruzne motivy, CISta

Sešit 540, formát A5, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé Sešit 540, formát A5, školní sešit vyrobený z bezdřevého , , ,

6 . „. , ks , , „ „ , , „ , Papirna Martinik
motlvy, Clsty paplru, 40 listu, ruzne motivy, ClSty

7 Desky na výkresy, A3 ks Desky na výkresy, A3 Stepa

8 Desky na výkresy, A4 ks Desky na výkresy, A4 Stepá

9 Desky svislé, záložkové, A4, tvrdé plastové desky, různé barvy ks Spisovka A4 svislé chlopně mix barev PVC Karton P+P

Rychlovazač na dokumenty, formát A4, typ RZC, papírové, s kovovým závěsem

10 a celou přední stranou určené především pro využití V závěsných pořadačích, ks RZC Ekomonik A4 mix barev Caesar Office

mix barev

R chlovazač s klí em, ol ro len, ne růhledné, formát A4, kli chrání a ír

11 Y , p p _ yp py _ _ p p p p V ks Rychlovazač Auroklip do 30 |sA4, mix barev Auro

pred vvpadnutlm, kapaCIta 30 Ilstu, m|x barev

R chlovazač na dokument formátu A4, t ROC, a írové, r chlovázací

12 V _ _ y yp p p y ks ROC Ekonomik A4 mix barev Caesar Office

mechan|zmus, m|x barev

R chlovazač na dokument formátu A4, t RZC, ol ro len, nezávěsné,

13 „V , _ , y , , yp _ p VP py ks ROC A4 PVC, průhledná přední strana mix barev, nezávěsný D—Rect

ce|n| strana pruhledna, rychlovazaCI mechan|zmus, m|x barev

14 Ochranná modelovací podložka, formát A4, plastová ks Modelovací podložka A4 PVC bílá Karton P+P

15 Stojánek na tužky,p|astový, různé barvy, rozměry: 120%74x95x74 mm ks Stojan na tužky mix barev D—rect

16 Odpadkový koš, plastový, kulatý, barva: černá, objem 120% lll ks Odpadkový koš 12 l plast kulatý Chemoplast

17 Odpadkový koš, drátěný, kulatý, barva: černá, objem 13| ks Odpadkový koš drátěný černý 13| D—rect      



 

Přenosná stolní kalkulačka stiskem, velký 12ti místný displej, dvoubarevný tisk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

18 , , ks Kalkulačka s tiskem REBELL PDC20, dvoub.tisk Rebell

(2 r/s), AA baterie

Kapesní kalkulátor s 8 místným displejem, se standardními funkcemi, rozměr ,

19 ks Kalkulacka Sencor SEC 295/8 DUAL Sencor

87x58x12mm t20%

20 Odpadkový koš, plastový, kulatý, barva: černá, objem 15l ks Odpadkový koš děrovaný plast kulatý černý 15l Chemoplast

Nástěnka korková s dřevěným rámem, napichovací, s háčky na zavěšení, , , , , , , ,

21 , ks Korkova nastenka, dr. Ram 60x40 hneda EU

rozmer i20% 6O x 45 cm

22 Odlamovací nůž 18 mm, zatahování břitů pomocí palcového tlačítka, různé k Odlamovací nůž 18 mm, zatahování břitů pomocí palcového 5 k t

s a o a

barvy tlačítka, různé barvy

Podložka psací A4, jednodesková, kovová svorka na horní hraně, plastová, , , ,

23 „ , ks Jednodeska PVC s k||pem nahore A4 mix barev D—Rect

ruzne barvy

24 Stojan A4, plastový, rozměr 250x70x320mm, různé barvy ks Zásuvka A4 pevný plat stohovatelná mix barev děrovaná Chemoplast

Papír tabelační 24 x 12, oddělitelná perforace, barva bílá, bez kopie, 2000 ks V Papír tabelační LISTING 24 x 12, oddělitelná perforace, barva ,

25 , bal , , . , Europapier
balenl bila, bez kop|e, 2000 ks v baleni

26 Vložka listová, děrovaná, A4, linkovaný, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A4, linkovaný, 100 listů Brněnské papírny

27 Vložka listová, děrovaná, A5, linkovaný, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A5, linkovaný, 100 listů Brněnské papírny

Papír tabelační 24 x 12, oddělitelná perforace, barva bílá, jedna kopie, 1000 ks Papír tabelační LISTING 24 x 12, oddělitelná perforace, barva ,

28 , bal , , , , , Europapier

v baleni bila, jedná kopie, 1000 ks v balem

Lepící pasta V tubě, bílá, obsah 50ml, vhodné do kanceláře, školy a Lepjm pasta vtube OF,F|CE' b'la' ,50g' vhodlnevdo kancelare,

29 , , , , „ , , , , ks skoly a domacnost|, netoxmke a po zatr|snen| snadno Koh—l—Noor

domacnost|, netOXIcke a po zatr|snen| snadno odstranItelne vodou. . ,
odstranitelne vodou.

Univerzální lepidlo, všestranné použití, lepí papír, dřevo, korek, kůži,

30 dřevovláknité materiály a další savé materiály, vhodné i pro modeláře, obsah ks Tekuté lepidlo 30g HERKULES Druchema

30 g (např. Herkules)

31 Lepidlo klovatina, 100g, všestranné použití — lepí látky, korek, plsť, papír, ks Lepidlo klovafix, 100g, všestranné použití- lepí látky, korek, Pritt

karton, kůži, kov, sklo, dřevo, plasty plsť, papír, karton, kůži, kov, sklo, dřevo, plasty

Lepidlo V tyčince, vysouvací, tuhé s obsahem glycerinu, nezanechává stopy, Lepidlo vltycince, vysouvacntuhe s obsahem glycerinu,

, , , , , , nezanechava stopy, snadna apl|kace, lepi trvale za 60 sekund,

32 snadna apl|kace, |ep| trvale za 60 sekund, Vhodne pro lepen| pap|ru a korku, ks , , , , „, , „, D-Rect

, „ , „, , , , vhodne pro lepeni pap|ru a korku, vhodne pou1|t| v kancelar|

vhodne pou2|t| v kancelar| nebo domacnost|, obsah 15g (napr. Kores) nebo domácnosti, obsah 15g

Lepidlo V tyčince, vysouvací, tuhé s obsahem glycerinu, nezanechává stopy,

33 snadná aplikace, lepí trvale za 60 sekund, vhodné pro lepení papíru a korku, ks Lepidlo vysouvací, tuhé 40g s glycerinem D-Rect

vhodné použití v kanceláři nebo domácnosti, obsah 40g (např. Kores)

34 Samolepící páska, šíře 12mm, návin 10m, transparentní barva ks Samolepící páska, šíře 12mm, návin lOm, transparentní barva D-Rect    
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

35 Samolepící páska, šíře 12mm, návin 33m, transparentní barva ks Samolepící páska, šíře 12mm, návin 33m, transparentní barva Concorde

36 Samolepící páska, odtrhnutelná páska se zoubkovaným okrajem, šíře19 mm, ks Samolepící páska, odtrhnutelná páska se zoubkovaným D Rect

návin 25 m, transparentní barva okrajem, šíře19 mm, návin 25 m, transparentní barva

37 Papírová balící páska, recyklovatelná, bez silikonu, vysoká přilnavost k řadě ks Papírová balící páska, recyklovatelná, bez silikonu, vysoká Ste a

povrchů, šíře 50 mm, návin 50m přilnavost k řadě povrchů, šíře 50 mm, návin 50m p

Obálka C5, samolepící s krycí páskou, rozměry t20% 162 x 229 mm, bílá, balení Obálka C5, samolepící s krycí páskou, rozměry 162 x 229 mm, ,

38 bal , , , Europapier

lOOOks bila, baleni lOOOks

39 Obálka C5 s okénkem na pravé straně, samolepící s krycí páskou, rozměry i20% bal Obálka CS 5 okénkem na pravé straně, samolepící s krycí Euro a ier

162 x 229 mm, bílá, balení lOOOks páskou, rozměry 162 x 229 mm, bílá, balení lOOOks p p

„ v , , „„ V v . Pořadač ákov' A5, na šířku, hřbet 75 až 80 mm, mix barev _

40 Poradac pakovy A5, na Sirku, hrbet 75 az 80 mm, mix barev ks p y , Caesar Office

kartonovy

41 Pořadač závěsný, formát A4, závěsný mechanizmus, kartonové desky, hřbet ks Pořadač závěsný, formát A4, závěsný mechanizmus, Caesar Office

i20% 70mm, mix barev, reliéf mramor nebo prešpán, černý kartonové desky, hřbet 70mm, mix barev, reliéf mramor černý

42 Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (1- 2mm), kroužky 25 ks Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrána 40mm, Caesar Office

mm (ime), barva: modrá kroužky 25 mm , barva: modrá

43 Archivační box, uzavíratelná, rozměr: t20% 330x260x75mm, barevný hřbet, ks Archivační krabice DOCUMENTBOX, rozměr: 330x260x75mm, Emba

různé barvy různé barvy

44 Archivační box, uzavíratelná, rozměr: t20% 330x260x50mm, přírodní, tvrdá ks Archivační box, uzavíratelná, rozměr: 330x260x50mm, Emba

lepenka přírodní, tvrdá lepenka

45 Archivační krabice s víkem, rozměr: t20% 355x193x252mm, snadné složení ks Archivační krabice s víkem, rozměr: 330x230x297mm, snadné Emba

krabice složení krabice

. , ., „ v , , S' 'dk tk", "| k11320, tv '

Spisove desky s tkanICI, gramaz lepenky: 1320 g, potazene barevnym pisovel es st , anici gramaz epen y , g po ázene _

46 „ , , „ „ , ks barevnym prespanovym potahem, rozmer 305 >< 220 mm, Caesar Office

prespanovym potahem, rozmer 305 x 220 mm, ruzne barvy ., ,
ruzne barvy

Pero gelové, černá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,5 mm, gelová náplň, Pero gelové, černá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,5

47 gumový úchop, průhledné ergonomické plastové tělo, vyměnitelná náplň (např. ks mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné ergonomické Junior

Pilot) plastové tělo, vyměnitelná náplň

Pero gelové, modrá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,5 mm, gelová náplň, Pero gelové, modrá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,5

48 gumový úchop, průhledné ergonomické plastové tělo, vyměnitelná náplň (např. ks mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné ergonomické Junior

Pilot) plastové tělo, vyměnitelná náplň

„ , , , , Tro'úhelník s r skou, ravítko, trans arentní, lastové, strana ,

49 Troiuhelnik s ryskou, praVItko, transparentni, plastove, strana 16cm ks ] y p 16cm p p Junior

50 Pravítko rovné, plastové, délka 20cm ks Pravítko rovné, plastové, délka 20cm D-Rect

51 Kniha záznamová, formát A5, pevné clesky, 96—100 listů, lepená vazba, různé k Kniha záznamová, formát A5, pevné desky, 96 listů, lepená J ,

s unior

motivy, linky vazba, různé motivy, linky, recykl

Záznamník kroužkový, formát A5, linkovaný, PVC obal, čtyřkroužková Záznamník kroužkový, formát A5, linkovaný, PVC obal,

52 ks Karton P+P mechanika, kapacita 100 listů, různé motivy   čtyřkroužková mechanika, kapacita 100 listů,    



 

Kniha záznamová, formát A5, pevné desky,192—200 listů, šitá vazba, různé Kniha záznamová, formát A5, pevné desky,192 listů, šitá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

53 . . , kS ., , , , , Concorde

mot|vy, ||nkovana vazba, ruzne motivy, linkovaná

Kniha záznamová, formát A5, pevné desky, 96—100 listů, lepená vazba, různé Kniha záznamová, formát A5, pevné desky, 96 listů, lepená , , ,

54 . ,. , ks „ , , „, , Brnenske papirny

mot|vy, Clsta vazba, ruzne mot|vy, CISta

55 Kniha záznamová, formát A4, pevné desky,192—200 listů, šitá vazba, různé ks Kniha záznamová, formát A4, pevné desky,192|ístů, šitá Concorde

motivy, linkovaná vazba, různé motivy, linkovaná

Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96—100 listů, lepená vazba, různé Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96 listů, lepená , , ,

56 . ,. , ks „ , , „, , Brnenske papirny

mot|vy, Clsta vazba, ruzne mot|vy, CISta

Sešit 444, formát A4, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů, Sešit 444, formát A4, školní sešit vyrobený z recyklovaného , , ,

57 „ , . . , ks , , „ „ , , , , Brnenske papirny
ruzne mot|vy, ||nkovany papiru, 40 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 464, formát A4, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 60 listů, Sešit 464, formát A4, školní sešit vyrobený z recyklovaného , , ,

58 „, , . . , ks , , „ „ , , , , Brnenske papírny
ruzne mot|vy, ||nkovany papiru, 60 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 544, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů, Sešit 544, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného , , ,

59 „ , . . , ks , , „ „ , , , , Brnenske papirny
ruzne mot|vy, ||nkovany papíru, 40 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

60 Sešit školní 511, A5, 10|istů, linka, různé motivy ks Sešit školní 511, A5, 10|istů, linka, různé motivy Brněnské papírny

61 Sešit školní 512, A5, 10|istů, linka, různé motivy ks Sešit školní 512, A5, 10|istů, linka, různé motivy Brněnské papírny

62 Sešit 512 bezdřevý papír A5,s pomocnou |inkou,10 listů ks Sešit 512 bezdřevý papír A5, s pomocnou |inkou,10 listů Brněnské papírny

63 Sešitr513, A5, linka 12 mm, 10 listů, bezdřevý papír speciálně určený pro nácvik ks Sešit 513, A5, linka 1,2 mm, 10 listů, bezdřevý papír speciálně Brněnskě papírny

psani urceny pro nácwk psani.

Sešit 564, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 60 listů, Sešit 564, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného , , ,

64 „ , _ _ , ks , , „ „ , , , , Brnenske papirny

ruzne mot|vy, ||nkovany papíru, 60 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 644, formát A6, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé Sešit 644, formát A6, školní sešit vyrobený z bezdřevého , , ,

65 . . , ks , , „ „ , , , , Papirna Martinik
mot|vy, ||nkovany papíru, 40 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 444, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé Sešit 444, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého , , ,

66 . . , ks , , „ „ , , , , Papirna Martinik
mot|vy, ||nkovany papíru, 40 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 464, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 60 listů, různé Sešit 464, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého , , ,

67 . . , ks , , „ „ , , , , Papirna Martinik
mot|vy, ||nkovany papíru, 60 listu, ruzne mot|vy, ||nkovany

Sešit 544, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé Sešit 544, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého , , ,

68 ks Papirna Martinik motivy, linkovaný   papíru, 40 listů, různé motivy, linkovaný     



 

Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96—100 listů, různé motivy, Kniha záznamová, formát A4, pevné desky, 96 listů, různé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

69 k B ' k' '

čtverečkovaná S motivy, čtverečkovaná mens e papírny

Poznámkov' blok formát A4 oznámkov' Ie ená horníhrana rec klovan' ' ' ' ' ' ' '70 „ V ., . , p ., V, p , V V ks Poznamkovy blok, format A4: polznam'kovy', lepena horn| Brněnské papírny

papír, ruzné mot|vy, ||nka, 50 l|stu hrana, recyklovany pap|r, ruzne mot|vy, linka, 50 l|stu

Poznámkov' blok formát A5 oznámkov' Ie ená horníhrana rec klovan' ' ' ' ' ' ' '71 „ V ., . , p ., V, p , V V ks Poznamkovy blok, format A5: polznam'kovy', lepena horn| Brněnské papírny

papír, ruzné mot|vy, ||nka, 50 l|stu hrana, recyklovany pap|r, ruzne mot|vy, linka, 50 l|stu

72 Poznámkový blok, formát A5, boční spirála, 50 listů, linkovaný ks Poznámkový blok, formát A5, boční spirála, 50 listů, linkovaný Brněnské papírny

73 Poznámkový blok, formát A5, šitý, 50 listů, čistý ks Poznámkový blok, formát A5, šitý, 50 listů, čistý Brněnské papírny

74 Poznámkový blok, formát A4, boční spirála, 50 listů, linkovaný ks Poznámkový blok, formát A4, boční spirála, 50 listů, linkovaný Brněnské papírny

Poznámkový blok, formát A4, boční spirála, perforace a děrování pro archivaci, Poznámkový blok, formát A4, boční spirála, perforace a , , ,

75 , , . „ . , ks „ , , . . , , . ., . , Brnenske papírny
recyklova ny pap|r, 50 l|stu, ||nkova ny derovam pro archivaci, recyklovany pap|r, 50 l|stu, linkovaný

Poznámkov' blok formát A4 oznámkov' Ie ená horníhrana rec klovan' ' ' ' ' ' ' '76 „ Y ., , p . „ V. p . V V ks Poznamkovy blok, format A4, poznámkovy, lepená horn|“ Brněnské papírny

papír, ruzné mot|vy, čtverečky, 50 l|stu hrana, recyklovany pap|r, ruzné mot|vy, ctverecky, 50 l|stu

77 Poznámkový blok, formát A4, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, ks Poznámkový blok, formát A4,“ horní spirála, bílý bezdřevý Brněnské papírny

ctverecky papír, 50 l|stu, ctverecky

Poznámkový blok, formát A6, poznámkový, horní kroužková vazba, recyklovaný Poznámkový blok, formát A6, poznámkový, horní kroužková , , ,

78 , „ , . „ „ . „ ks „ , , „ , „ „ Brněnské papírny
pap|r, ruzne mot|vy,ctverecky, 50 l|stu vazba, ruzne mot|vy,ctverecky, 50 l|stu

Poznámkový blok, formát A6, poznámkový, horní kroužková vazba, recyklovaný Poznámkový blok, formát A6, poznámkový, horní kroužková , , ,

79 , „ , . . , . „ ks „ , , , , , „ Brněnské papirny
pap|r, ruzne mot|vy, ||nkovany, 50 l|stu vazba, ruzné mot|vy, ||nkovany, 50 l|stu

, , , , . , , , „ , , , ., „, , Poznámkov' blok, formát A4, horní s irála, bíl ' bezdřev' , , ,

80 Poznamkovy blok, format A4, horn| sp|ra|a, b||y bezdrevy pap|r, 50 l|stu, ClSty ks y , , „ „ p y y Brnenske papírny

pap|r, 50 Ilstu, Clsty

81 Poznámkový blok, pro tabuli Flip Chart, 95x68cm, barva bílá, čistý, 40 listů, ks Poznámkový blok, pro tabuli Flip Chart, 95x68cm, barva bílá, Astra multiperforace   čistý, 40 listů, multiperforace     



 

Poznámkový blok, pro tabuli Flip Chart, 95x68 cm, barva bílá, čistý, 25 listů, Poznámkový blok, pro tabuli Flip Chart, 95x68 cm, barva bílá,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

82 - k5 ,. , . „ . Astra

multiperforace ClSty, 25 listu, multiperforace

83 Záznamník kroužkový, formát A4, linkovaný, PVC obal, čtyřkroužková ks Záznamník kroužkový KARIS ECONOMY, formát A4, linkovaný, Karton P+P

mechanika, kapacita 100 listů, různé motivy PVC obal, čtyřkroužková mechanika, kapacita 100 listů,

84 Poznámkový blok, formát A5, poznámkový, lepená horní hrana, bílý bezdřevý ks Poznámkový blok, folrmátlASLpozlnámkový, lepená horní Brněnské papírny

papir, ruzne motivy, linka, 50 listu hrana, bily bezdrevy papir, ruzne motivy, linka, 50 listu

Poznámkový blok, formát A5, boční spirála, perforace a děrování pro archivaci, Poznámkový blok, formát A5, boční spirála, perforace a , , ,

85 , , . „ . , ks , , , . . , , . ., . , Brnenske papírny
recyklova ny papir, 50 listu, linkova ny derovani pro archivaCi, recyklovany papir, 50 listu, linkovaný

86 Poznámkový blok, formát A6, poznámkový, lepená horní hrana, recyklovaný ks Poznámkový blok, formát A6,lpoznámkový, lepená horní Brněnské papírny

papir, ruzne motivy, linka hrana, recyklovany papir, ruzne motivy, linka

87 Poznámkový blok, formát A5, horní spirála, bílý bezdřevý papír, 50 listů, ks Poznámkový blok, formát A5," horní spirála, bílý bezdřevý Brněnské papírny

linkovaný papir, 50 listu, linkovany

Sešit 545, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného papíru, 40 listů, Sešit 545, formát A5, školní sešit vyrobený z recyklovaného , , ,

88 „ , . „ „ , ks , „ „ „ , , v „ , Brnenske papirny
ruzne motivy, ctvereckovany papiru, 40 listu, ruzne motivy, ctvereckovany

89 Sešit 545, formát A5, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé ks Sešit 545, formát A5, školní sešit vyrobený z bezdřevého Pa írna Martiník

motivy, čtverečkovaný papíru, 40 listů, různé motivy, čtverečkovaný p

90 Sešit 445, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého papíru, 40 listů, různé ks Sešit 445, formát A4, školní sešit vyrobený z bezdřevého Pa írna Martiník

motivy, čtverečkovaný papíru, 40 listů, různé motivy, čtverečkovaný p

V. , , . „ „ , . „ „ , Sešit 445, formát A4, rec klovan', 40 listů, různě motiv , , , ,

91 Se5it 445, format A4, recyklovany, 4O Ilstu, ruzne motlvy, ctvereckovany ks v y , y , y Brnenske papirny

ctvereckovany

92 Sešit 524, formát A5, recyklovaný, 20 listů, linka 8mm ks Sešit 524, formát A5, recyklovaný, 20 listů, linka 8mm Brněnské papírny

93 Spisové desky, nepotažené, s tkanicemi, tvrdá lepenka, A4 ks Desky spisové A4, nepotaženě, s tkanicemi, tvrdá lepenka Caesar Office

94 Obálka A5, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, transparentní, mix k Obálka A5, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, A

s uro

barev včetně čiré transparentní, mix barev včetně čiré

95 Obálka A4, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, transparentní, mix k Obálka A4, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, A

s uro

barev včetně čiré transparentní, mix barev včetně čiré

96 Obálka DL, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, transparentní, mix b | Obálka DL, PVC, s drukem, uzavírání na druk, plastová, A

a uro barev včetně čiré   transparentní, mix barev včetně čirě     



 

Rychlovázaci pérko, rychlovazací mechanismus, pro vázání děrovaných Rychlovázací pěrko, rychlovazací mechanismus, pro vázání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

97
Off" I’

dokumentů, různé barvy, balení 25 kUSů bal děrovaných dokumentů, různé barvy, balení 25 kusů ice me

98 Laminovací folie A4 — čirá, A4, 80 mic, baleni 100ks. bal Laminovací folie A4 — čirá, A4, 80 míc,ba|ení100ks. Auro

99 Laminovací folie A4 — čirá, A4, 125 až 150 mic, baleni100ks. bal Laminovací folie A4 — čirá, A4, 125 mic, balení 100ks. Auro

100 Etiketa samolepící, A4, rozměr 105 x 37mm, bílé, počet etiket: 1600, balení b | Etiketa Emy samolepící, A4, rozměr 105 x 37 mm, bilé, baleni MiF

100ks archů a 100 ks archů

101 Etiketa samolepící, A4, rozměr 105 x 42,3mm, bílé, počet etiket: 1400, baleni b | Etiketa Emy samolepící, A4, rozměr 105x42,3 mm, bílé, balení MiF

100ks archů a 100 ks archů

102 Etiketa samolepící, A4, rozměr 192 x 61mm, bílá, počet etiket: 400, balení bal Etiketa Emy samolepící, A4, rozměr 192x61mm, bílá, balení MiF

100ks archů 100ks archů

103 Etiketa samolepící, A4, rozměr 105 x 74 mm, bílé, počet etiket: 800, balení bal Etiketa Emy samolepící, A4, rozměr 105 x 74 mm, bilé, baleni MiF

100ks archů 100 ks archů

104 Etiketa samolepící A4, rozměr 52,5 x 29,7mm, bílé, počet etiket: 4000, baleni b | Etiketa samolepícíA4, rozměr 52,5 x 29,7mm, bilé, počet MiF

100ks archů a etiket: 4000, balení100ks archů

Etiketa samolepící A4, rozměr 25,4 x 10mm, bílé, počet etiket: 18900, baleni Etiketa samolepící A4, rozměr 25,4 x 10mm, bilé, počet etiket: .

105 bal , „ M|F

100ks archů 18900, balem 100ks archu

Etiketa samolepící, A4, rozměr 97 x 42,3mm, bílá, počet etiket: 1200, baleni Etiketa samolepící, A4, rozměr 97 x 42,3mm, bílá, počet .

106 bal _ , „ Rayfllm

100ks archů etiket: 1200, balem 100ks archu

107 Etiketa samolepící, A4, rozměr 70 x 36mm, bílé, počet etiket: 2400, baleni b I Etiketa Emy samolepici, A4, rozměr 70 x 36 mm, bilé, baleni MiF

100ks archů a 100 ks archů

108 Etiketa samolepící, A4, rozměr 38 x 21,2mm, bílá, počet etiket: 6500, baleni bal Etiketa Emy samolepící, A4, rozměr 38x21,2mm, bílá, balení MiF

100ks archů 100ks archů

109 Etiketa samolepicí, A4, rozměr 66 x 70mm, bílá, počet etiket: 1200, balení bal Etiketa samolepicí, A4, rozměr 66 x 70mm, bílá, počet etiket: MiF

100ks archů 1200, balení 100ks archů

110 Etiketa samolepící, A4, rozměr 105 x 148 mm, bílé, počet etiket: 400, baleni bal Etiketa samolepící, A4, rozměr 105 x 148 mm, bilé, počet MiF 100ks archů   etiket: 400, balení100ks archů     



 

Etiketa samolepící, A4, rozměr 48,5 x 25,4 mm, bílé, počet etiket: 4000, balení Etiketa samolepící, A4, rozměr 48,5 x 25,4 mm, bilé, počet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

111 M'F

100ks archů bal etiket: 4000, balení 100ks archů '

112 Etiketa samolepící, A4, rozměr 210 x 297 mm, bílé, počet etiket: 100, balení b | Etiketa samolepící, A4, rozměr 210 x 297 mm, bilé, počet MiF

100ks archů a etiket: 100, balení 100ks archů

113 Nůžky kancelářské, délka 18 až 20 cm, nerezová ocel, plastová madla ks Nůžky kancelářské, délka 18, nerezová ocel, plastová madla D-Rect

114 Drátky do sešívačky, 24/10, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, 24/10, baleni 1000ks Mikov

115 Drátky do sešívačky, 24/6, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, 24/6, balení 1000ks Mikov

116 Drátky do sešívačky, No. 10, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, No. 10, baleni 1000ks D—Rect

117 Dopisní spona, 25 mm, balení 100ks bal Dopisní spona, 25 mm, balení 100ks D—Rect

118 Dopisní spona, 75 mm, balení 25ks bal Dopisní spona, 75 mm, balení 25ks Mikov

119 Dopisní spona, 32 mm, balení 75ks bal Dopisní spona, 32 mm, balení 75ks D-Rect

Archivační spona s navlékačem, ideální pro archivaci dokumentů v archivační Archivační sponavs navlekacem, 'd,ea|m provarchivvam

120 , . , bal dokumentu v arch|vacn| krab|C|, balen| 100ks (prepocteno na D—Rect

krablCI, balenl 50ks
50 ks)

121 Drátky do sešívačky, 24/8, zinek, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, 24/8, zinek, balení 1000ks D-Rect

122 Dopisní spona, 50 mm, balení 75ks bal Dopisní spona, 50 mm, balení 50ks (přepočteno na 75 ks) Hodan

Pří ínáčk nástěnkové, na korkové tabule, barevné, balení

123 Připínáčky nástěnkové, na korkové tabule, barevné, balení100ks bal p y looks D-Rect

124 Rozešívač drátků, klešťový, mix barev ks Rozešívač drátků D-Rect

125 Zvlhčovač prstů s houbičkou, plastové pouzdro ks Zvlhčovač prstů s houbičkou, plastové pouzdro D-Rect

126 Zvlhčovač prstů gelový s glycerinem, plastové pouzdro ks Zvlhčovač prstů gelový s glycerinem, plastové pouzdro D-Rect    
 

  



 

Samolepící záložky, plastové, popisovatelné, rozměr 25,4x43,2mm, různé Samolepící záložky, plastové, popisovatelné, rozměr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

127 bal D—Rect

barvy, balení 50ks 25,4x43,2mm, různé barvy, balení 50ks

128 Deska kartonová, A4, leštěná, zadní strana kroužkové vazby, 250g/m2, různé bal Deska kartonová, A4, leštěná, zadní strana kroužkové vazby, Avetech

barvy, barvy: bílá, červená, modrá, černá 250g/m2, různé barvy, barvy: bílá, červená, modrá, černá

129 Deska kartonová, A4, vzor kůže, zadní strana kroužkové vazby, 250g/m2, různé bal Deska kartonová, A4, imitace kůže, zadnístrana kroužkové D Rect

barvy, barvy: bílá, modrá, černá vazby, 250g/m2, různé barvy, barvy: bílá, modrá, černá

130 Desky s kovovou rychlosvorkou, A4, prešpánové, barvy: modré, zelené, ks Desky s kovovou rychlosvorkou, A4, prešpánové, barvy: Karton P+P

červené, žluté modré, zelené, červené, žluté

131 Desky s kovovou rychlosvorkou, A4, plastové, barvy: modré, zelené, červené, ks Desky s kovovou rychlosvorkou, A4, plastové - průhledné, Karton P+P

šedé barvy: modré, zelené, červené, šedé

132 Etikety do kleští, kotouč, 25x16mm, bílá, počet etiket min. 1100 ks Etikety Emy do kleští, kotouč, 25x16mm, bílá WP

133 Ocelový klip, 25mm, balení 12ks, různé barvy bal Ocelový klip, 25mm, balení 12ks, různé barvy D-Rect

134 Ocelový klip, 19mm, balení 12ks, různé barvy bal Ocelový klip, 19mm, balení 12ks, různé barvy D-Rect

135 Ocelový klip, 15mm, balení 12ks, různé barvy bal Ocelový klip, 15mm, balení 12ks, různé barvy D-Rect

136 Ocelový klip, 32mm, balení 12ks, různé barvy bal Ocelový klip, 32mm, balení 12ks, různé barvy D-Rect

137 Ocelový klip, 41mm, balení 12ks, různé barvy bal Ocelový klip, 41mm, balení 12ks, různé barvy D-Rect

138 Ochranná modelovací podložka, formát A3, plastová ks Ochranná modelovací podložka, formát A3, plastová Karton P+P

„ , „ , „ , , Kancelářské nůžk , délka 20 až 22 cm, nerezová ocel, lastová

139 Kancelarske nuzky, delka 20 az 22 cm, nerezova ocel, plastova madla ks y madla p D-Rect

„ , „ , „ , , Kancelářské nůžk , délka 16 až 18 cm, nerezová ocel, lastová

140 Kancelarske nuzky, delka 16 az 18 cm, nerezova ocel, plastova madla ks y madla p D-Rect

141 Nůž na obálky, délka 110%18cm, kovová čepel, plastové madlo ks Nůž na otevření obálky, 18cm, kovová čepel, plastové madlo Concorde

142 Nůž na obálky, délka 110%23cm, kovová čepel, plastové madlo ks Nůž na obálky, délka 23cm, kovová čepel, plastové madlo Concorde

Fólie transparentní, formát A4, síla fólie 0,2mm, přední strana kroužkové vazby, Fólie transparentní, formát A4, síla fólie 0,2mm, přední strana

143 bal , , , Avetech

balení lOOks krouzkove vazby, baleni 100ks

, , „ „ , Plastové desk Aurocli s r chlosvorkou, A4 30 listů, různé

144 Plastove desky s rychlosvorkou, A4 30 ||stu, ruzne barvy ks y p blarvy Auro

Odkladač na 5 is dokument formát A4 lástov' trans arentní mix barev “ ' ' '
145 p y( y), , p y, p , , ks Odkladac na sp|sy (dokumenty), format A4, plastovy, Chemoplast možnost stohování   transparentní, mix barev, možnost stohování     



 

Odkladač na spisy (dokumenty), formát A4, drátěný, trojbox, rozměr: 120% 290 Odkladač na spisy (dokumenty), formát A4, drátěný, trojbox,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

146 ks D—Rect

>< 270 x 360 mm rozměr: 290 >< 270 >< 360 mm

147 Kancelářský sponkovač, plastový, na kovové sponky, kapacita min. 30 listů ks Sponkovač, plastový, na ruční kovově sponky, Concorde

„ V , V .V , , Nůžk školnís kulatouš ičkou, 13cm, nerezová ocel, lastová ,

148 Nuzky sko|n| s kulatou sp|ckou, 13cm, nerezova ocel, plastova madla ks y p madla p Junior

149 Špendlíky na nástěnku, s plastovou hlavičkou, barevné 100ks bal Špendlíky ná nástěnku, s plastovou hlavičkou, barevné 100ks D-Rect

150 Vizitkář, rotační, plastový, 225ks plastových pouzder : 450ks vizitek, možnost k Vizitkář RV225, rotační, plastový, 200ks plastových pouzder : A tt

s u e

rozšíření kapacity náhradními listy 450ks vizitek, možnost rozšíření kapacity náhradními listy p

151 Vizitkář, čtyřkroužkový, kapacita 80 vizitek, abecední rozlišovač, možnost k Vizitkář, čtyřkroužkový, kapacita 80 vizitek, abecední K t P+P

s ar on

rozšíření kapacity náhradními listy rozlišovač, možnost rozšíření kapacity náhradními listy

, , , , V V , , Le ící lastová záložka, rozměr 11,9x43,2mm, balení4x35ks,

152 LepICI plastova zalozka, rozmer 11,9x43,2mm, baleni 4x35ks, m|x barev ks p p mix barev D-Rect

153 Korekční tužka (pero) pro přesné opravy, rychleschnoucí, tenký kovový hrot, ks Korekčnítužka (pero) pro přesné opravy, rychleschnoucí, D Rect

perfektní krytí tenký kovový hrot, perfektní krytí

154 Strojek korekční, jednorázové použití, šíře stopy 4,2 mm ks Strojek korekční s vyměnitelnou náplní, šíře stopy 4,2mm D-Rect

, , , , V , , , V Ma netická houba na bílou tabulí PERRO s v měniteln 'm

155 Magnetická houba na bilou tabuli s vymen|te|nym f|lcem, rozmer 14,5x4x4cm ks g , V y y Perro

f|lcem, rozmer 14,5x4x4cm

156 Stojánek na tužky, kulatý, drátěný, rozměr 95x85mm ks Stojánek na tužky, kulatý, drátěný, rozměr 95x85mm D-Rect

Stojánek na psací potřeby, plastový, vhodný pro přehledné odkládání tužek a Stoj,an,ek, návpsáci potreby, plastovy, vhodny pro prehledne,

157 _ V „ , ks odkladam tuzek a proplsek, rozmery: 100x125x60 mm, ruzne Concorde

prop|sek, rozmery: 120%100x125x60 mm, ruzne barvy barvy

158 Kalíšek na kancelářské sponky, rozměr: průměr 80mm, výška 30mm, kovový, k Kalíšek ná kancelářské sponky, rozměr: průměr 80mm, výška D R t

s - ec

kulatý 30mm, kovový, kulatý

159 Krabička na špalíčkový blok, drátěný ,rozměr 95x80x95mm, kapacita 1000|istů, k Krabička na špalíčkový blok, drátěný ,rozměr 95x80x95mm, D R t

s - ec

různé barvy kapacita lOOOIístů, černá, stříbrná

160 Kancelářský magnet, 24mm, jednobarevná plastová povrchová úprava, různé b | Kancelářský magnet, 24mm, jednobarevná plastová D R t

a - ec

barvy, 10ks v balení povrchová úprava, různé barvy, 10ks v balem’

161 Kancelářský magnet, 30mm, barevná plastová povrchová úprava, mix barev v b | Kancelářský magnet, 30mm, barevná plastová povrchová D R t

a - ec balení, 6ks v balení   úprava, mix barev v balení, 6ks v balení     



 

Kancelářský magnet, 30mm, jednobarevná plastová povrchová úprava, různé Kancelářský magnet, 30mm, jednobarevná plastová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

162 bal D—Rect

barvy, 10ks v balení povrchová úprava, různé barvy, 10ks v balem’

163 Náhradní fólie na vizitky do vizitkářů, 100 ks v balení bal Náhradní fólie na vizitky do vizitkářů, 100 ks v balení Auttep

164 Náhradní fólie na vizitky do vizitkářů, 50 ks v balení bal Náhradní fólie na vizitky do vizitkářů, 50 ks v balem’ Auttep

. „ , . . „ , , , , List do kroužkového vizitkáře, náhradníka sa, A4,

165 L|st do krouzkoveho VIZItkare, nahradnl kapsa, A4, transparentn|, balen| 10ks ks , , p Karton P+P

transparentni, balen| 10ks

166 Papír FAXOVÝ, šíře 210 mm, návin 30 m, dutinka 12 mm, vyroben z bal Papír FAXOVÝ, šíře 210 mm, návin 30 m, dutinka 12 mm, Kr a

termocitlivého papíru, bílý vyroben z termocitlivého papíru, bílý p

167 Průpisový papír pro kopírování v klasických psacích strojích nebo ruční psaní, bal Průpisový papír pro kopírovánív klasických psacích strojích Concorde

balení 100 černých uhlových papírů A4. nebo ruční psaní, balení 100 černých uhlových papírů A4.

Balící páska, samolepící, PP, šíře 48 mm, návin 66 m, ideální k uzavírání lehkých , , , „„ , _ , _

168 V V VV , _ _ _ , ks Ba||c| páska PP, Sire 48 mm, navm 66 m, transparentm Gre|t

a stredne tezkych krab|c a flxaCI, transparentnl barva

169 Lepící páska, oboustranná, 19mm/1,5m, extra pevná, odolná ks Lepící páska, oboustranná, 19mm/1,5m, extra pevná, odolná Greit

„,v ,. „, . „ V., 5 |"'k,""38 ,"66,h'd'b ,

SamolepICI páska, 5|re 38 mm, navm 66 m, hneda barva, un|verzaln| pou2|t|, amo e,p',CI paswa, we Imm navm, m ne 3, arva _

170 , , , V , , _ ks un|verzaln| pouzm, vhodne pro lepen| obalek a postovmch Gre|t

vhodne pro |epen| obalek a postovmch za5|lek , .
zaSIIek

, , , „„ , , , Samole ící áska, šíře 15 mm, návin 33 m, trans arentní

171 SamolepICI páska, 5|re 15 mm, navm 33 m, transparentnI barva ks p p barva p D-Rect

, , , „„ , , , Samole ící áska, šíře 25 mm, návin 66 m, trans arentní ,

172 SamolepICI páska, 5|re 25 mm, navm 66 m, transparentnI barva ks p p barva p Gre|t

, , , w , . , Samole ící áska, šíře 19mm, návin 33mm, trans arentní

173 SamolepICI páska, 5|re 19mm, navm 33mm, transparentnI barva ks p p barva p D-Rect

,. , . , s |"'k,“"50 ,"66 ,t t'
SamolepICI páska, 5|re 50mm, navm 66mm, transparentnI barva, un|verzaln| amo ep|C| Pas a Sire m,m náwn mm ránsparen n| _

174 „_ , , , , V , , _ ks barva, un|verzaln| pouzm, vhodna pro |epen| obálek a Gre|t

pou2|t|, vhodna pro |epen| obálek a postovmch za5|lek , , , .
postovmch zaSIIek

175 Univerzální lepící guma ve formě čtverečku, oboustranně lepící, snadná bal Univerzální lepící guma ve formě čtverečku dokáže nahradit D Rect

aplikace, vnitřní i venkovní použití, balení min. 60 čtverečků připínáček nebo lepící pásku, balení 60ks

Univerzální lepidlo, všestranné použití, lepí papír, dřevo, korek, kůži,

176 dřevovláknité materiály a další savé materiály, vhodné i pro modeláře, obsah ks Lepidlo tekuté 130 g WHITEGLUE MFP

130 g (např. Herkules)

Obálka DL, samolepící s krycí páskou, poštovní, rozměry i20% 110 x 220 mm, Obálka DL, samolepící s krycí páskou, poštovní, rozměry 110 x ,

177 , , „ , , bal , , „ , , Europap|er
b|la, bezdreva, balen| 1000ks 220 mm, b|la, bezdreva, balen| 1000ks

178 Obálka C4, tašková poštovní obálka, samolepící s krycí páskou, bílá, rozměr bal Obálka C4, tašková poštovní obálka, samolepící s krycí páskou, Europapíer i20% 324 x 229 mm, balení 250ks   bílá, rozměr 324 x 229 mm, balení 250ks     



 

Obálka B4, tašková poštovní obálka, samolepící, bílá, rozměr 120% 353x250 Obálka B4, tašková poštovní obálka, samolepící, bílá, rozměr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

179 K b |

mm, balení 250ks bal 353x250 mm, balem’250ks 0° 3

180 Obálka B4, tašková poštovní obálka, křížové dno, samolepící, recyklovaný papír, bal Obálka B4, tašková poštovní obálka, křížové dno, samolepící, Koobal

rozměr 120% 353x250 mm, balení 10 ks recyklovaný papír, rozměr 353x250 mm, balení 10 ks

181 Obálka B4, tašková poštovní obálka s textilní mřížkou, rozměry 120% 353 x 250 ks Obálka B4, tašková poštovní obálka s textilní mřížkou, Koobal

mm, hnědá, neroztrhnutelná rozměry 353 x 250 mm, hnědá, neroztrhnutelná

182 Obálka DL, samolepící s krycí páskou, okno na pravé straně, rozměry 120% 110 bal Obálka DL, samolepící s krycí páskou, okno na pravé straně, Euro a ier

x 220 mm, bílá, balení 1000ks rozměry 110 x 220 mm, bílá, balení 1000ks p p

Obálka C6, poštovní, samolepící s krycí páskou, rozměry 120% 162 x 114 mm, Obálka C6, poštovní, samolepící s krycí páskou, rozměry 162 x „

183 bal , , , Europapler

bílá, balení 1000ks 114 mm, bila, balen| 1000ks

184 Obálka BS, tašková poštovní obálka, samolepící s krycí páskou, bílá, rozměr bal Obálka BS, tašková poštovní obálka, samolepící s krycí páskou, Kr a

120% 176 x 250 mm, balení 500ks bílá, rozměr 176 x 250 mm, balem’ 500ks p

185 Obálka BS, tašková poštovní obálka s textilní mřížkou, křížové dno, rozměr bal Obálka BS, tašková poštovní obálka s textilní mřížkou, křížové Koobal

120% 170 x 235 mm, balení 10ks dno, rozměr 170 x 235 mm, baleni 10ks

Obálka bublinková, formát F6, rozměr vnější 120% 240 x 350 mm, rozměr obálká bublinková, formát F6, rozměr vnější 240 x 350 mm,

186 vnitřní 120% 215 x 340 mm, protinárazová bublinková obálka, samolepící, bal rozměr vnitřní 215 x 340 mm, protinárazová bublinková Auro

balení 10ks obálka, samolepící, balení 10ks

Obálka bublinková, formát D4, rozměr vnější 120% 200 x 275 mm, rozměr Obálka bublinková, formát D4, rozměr vnější 200 x 275 mm,

187 vnitřní 120% 175 x 265 mm, protinárazová bublinková obálka, samolepící, bal rozměr vnitřní 175 x 265 mm, protinárazová bublinková Auro

balení 10ks obálka, samolepící, balení 10ks

Obálka bublinková, formát E5, rozměr vnější 120% 240 x 270 mm, rozměr Obálka bublinková, formát E5, rozměr vnější 240 x 270 mm,

188 vnitřní 120% 215 x 265 mm, protinárazová bublinková obálka, samolepící, bal rozměr vnitřní 215 x 265 mm, protinárazová bublinková Auro

balení 10ks obálka, samolepící, balení 10ks

Obálka bublinková na CD, rozměr vnější 120% 175 x 200 mm, rozměr vnitřní Obalka bublvinkova na CD,rozmervnej5|175x 20,0 mm,

189 , , , . , , , , , bal rozmer vnitrni 165 x 180mm, protmarazova bublmkova Auro

120% 165 x 180mm, prot|narazova bub||nkova obalka, samolepICI, balen| 10ks , , , ,
obalka, samolep|C|, balen| 10ks

190 Obálka na CD, papírová, 120% 125x125mm s plastovým okénkem pro jedno bal Obálka na CD, papírová, 125x125mm s plastovým okénkem Lama

CD/DVD, samolepicí, balení 100ks pro jedno CD/DVD, samolepicí, balení 100ks

Obálka B6, s odtrhávacím okénkem — dodejkou, samovlhčící lepidlo, s červeným Obalka 36? odtrnavaum okenkemv- dodejkou, samovlhcici

191 , , bal lepidlo, s cervenym pruhem, rozmer 125 x 176mm, balem Krpa

pruhem, rozmer 120% 125 x 176mm, balen| 1000ks
1000ks

192 Obálka B6, s odtrhávacím okénkem — dodejkou, samovlhčící lepidlo, bez pruhu, ks Obálka B6, s odtrhávacím okénkem - dodejkou, samovlhčící Kr a

rozměr 120% 125 x 176mm, balení 1000ks lepidlo, bez pruhu, rozměr 125 x 176mm, baleni 1000ks p

Obálka C6, samolepící, poštovní, rozměry 120% 162 x 114 mm, bílá, bezdřevá, Obálka C6, samolepící, poštovní, rozměry 162 x 114 mm, bílá, „

193 bal Europapler balení 1000ks   bezdřevá, balení 1000ks  
 

  



 

Pořadač archivační kapsovy, formát A4, kartonové desky, hřbet 75 mm, uložení

Pořadač archivační kapsový, formát A4, kartonové desky,

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   

194 d k a b W , b th V , ks hřbet 75 mm, uložení dokumentů bez zavěšení, barva hřbetu: Emba

o umentu ez zaveseni, arva r etu. cerna černá

„ V . V , , , , „ V , Pořadač archivační ka sov', formát A4, kartonové desk ,

Poradac archivacni kapsovy, format A4, kartonove desky, hrbet 75 mm, ulozeni „ „ , p y V VV V V y

195 d k a b W , b th d , ks hrbet 75 mm, ulozeni dokumentu bez zaveseni , barva hrbetu: Emba

o umentu ez zaveseni , arva r etu. mo ra modrá

„ V . V , , , , V V , Pořadač archivační ka sov', formát A4, kartonové desk ,

Poradac archivacni kapsovy, format A4, kartonove desky, hrbet 75 mm, ulozeni „ „ , p y V VV V V y

196 d k a b W , b th | , ks hrbet 75 mm, ulozeni dokumentu bez zaveseni , barva hrbetu: Emba

o umentu ez zaveseni , arva r etu. ze ena zelená

V V . V , , , , V V , Pořadač archivační ka sov', formát A4, kartonové desk ,

Poradac archivacni kapsovy, format A4, kartonove desky, hrbet 75 mm, ulozeni „ „ , p y V „„ , „ y

197 d k t° b W , b th t _ V , ks hrbet 75 mm, ulozeni dokumentu bez zaveseni, barva hrbetu: Emba

o umen u ez zaveseni, arva r e u. cervena červená

Pořadač pákový, celoplastový, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou Poradac pakovy„celop|astovy, potazeno odolnou a

, , _ „ , V _ , , omyvatelnou PP folii z obou stran, uzaViraCi mechanismus ,

198 stran, uzaVIraCI mechanismus dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, ks „ , V . , . „ Caesar Office

V V , dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, hrbet 80 mm,

hrbet 80 mm, barva. cerna barva: černá

Pořadač pákový, celoplastový, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou Poradac pakovy„celop|astovy, potazeno odolnou a

, , _ „ , V _ , , omyvatelnou PP folii z obou stran, uzaViraCi mechanismus ,

199 stran, uzaVIraCI mechanismus dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, ks „ , „ , , , „ Caesar Office

V , dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, hrbet 80 mm,

hrbet 80 mm, barva. modra barva: modrá

Pořadač pákový, celoplastový, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou Poradac pakovy„celop|astovy, potazeno odolnou a

, , _ „ , V _ , , omyvatelnou PP folii z obou stran, uzaViraCi mechanismus ,

200 stran, uzaVIraCI mechanismus dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, ks „ , V . , . „ Caesar Office

V , dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, hrbet 80 mm,

hrbet 80 mm, barva. zelena barva: zelená

Pořadač pákový, celoplastový, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou Poradac pakovy„celop|astovy, potazeno odolnou a

, , _ „ , V _ , , omyvatelnou PP folii z obou stran, uzaViraCi mechanismus ,

201 stran, uzaVIraCI mechanismus dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, ks „ , „ , , , „ Caesar Office

V V , dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, hrbet 80 mm,

hrbet 80 mm, barva. cervena barva: červená

Pořadač pákový, celoplastový, potaženo odolnou a omyvatelnou PP fólií z obou Poraaac pakovy„ceiopiastovy, potazeno odolnou a

, , _ „ , V _ , , omyvatelnou PP folii z obou stran, uzaViraCi mechanismus ,

202 stran, uzaVIraCI mechanismus dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, ks „ , V . , . „ Caesar Office

„ „ , dokumentu, format A4, vymenitelna etiketa, hrbet 80 mm,

hrbet 80 mm, barva: zluta PaKOV oraaac A4 hmm “MI”, z vne si stran a

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z , y p , ' %“,in p dim" J y

V V , V V V V V , hladkym papirem z vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro V

203 vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaCI, vymenitelna ks , V V V , V V V V, Caesar Office

_ , , „ „ , snadnou manipuIaCi, vymenitelna etiketa, kapaCita 350 listu,

etiketa, kapaCIta 350 listu, barva: zluta PaKOV oraaac A4 Ěůž'ůhřmiá zvne si stran a

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z , y p , ' P, , y p dim" J y

V V , V V V V , , hladkym papirem z vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro ,

204 vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaCI, vymenitelna ks , , „ , , , , , „ Caesar Office

"k k , 350 I' „ b | , snadnou manipuIaCi, vymenitelna etiketa, kapaCita 350 listu,

eti eta, apaCIta istu, arva: ze ena hama, „„má

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z ”“3"" poraaac M’ potazeny pldbfem Z vnejsi strany a

. V , V . . V V , hladkym papirem z vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro ,

205 vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaCI, vymenitelna ks , , „ , , , V V V, Caesar Office

"k k , 350 I' „ b „ , snadnou manipuIaCi, vymenitelna etiketa, kapaCita 350 listu,

eti eta, apaCIta istu, arva: cerna hmm, Farná

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z ”“3"" poraaac M’ %“,in pldbfem Z vnejsi strany a

. V , V . . V V , hladkym papirem z vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro ,

206 vnitrni strany, hrbet 50 mm, otvor pro snadnou manipulaCI, vymenitelna ks Caesar Office etiketa, kapacita 350 listů, barva: červená   snadnou manipulaci, vyměnitelná etiketa, kapacita 350 listů,

han/n' řnrunná  
 

  



 

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z

 
Pakovy poradac A4, pULdLeny pldsLem Z vnerI strany a

hladkým papírem z vnitřní strany, hřbet 50 mm, otvor pro

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

207 ' V ’ V ' ' V ' ' ks Caesar Officevn|trn| strany,_hrbet 50 mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna snadnou manipulaci, vyměnitelná etiketa, kapacita 350 listů,

et|keta, kapaCIta 350 ||stu, barva: modra harm, mmím'

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z Pakovy poradac A4’ l_uitdfťny platem Z vnerI strany a

, V , V _ _ „ , , hladkym pap|rem z vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro „

208 vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna ks , , „ „ , , „ „ „ Caesar Office

_ _ _ _ „ I snadnou man|pu|aC|, vymemtelna et|keta, kapaCIta 500 Ilstu,

et|keta, kapaCIta 500 ||stu, barva: cervena hm . V m,

, , V V V , V.V, , , Pakovy poradac A4,potá'žehř/nóřastem z vne15| strany a
Pakovy poradac A4,potazeny plastem z vnej5| strany a hladkym pap|rem z , , . I , v

. V , V . . V , , hladkym pap|rem z vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro „

209 vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna ks , , „ „ , , „ „ „ Caesar Office

. . . _ I snadnou man|pu|aC|, vymemtelna et|keta, kapaCIta 500 Ilstu,

et|keta, kapaCIta 500 ||stu, barva: modra harm, mmím'

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z Pakovy poradac A4’ l_uitdfťny platem Z vnerI strany a

. V , V . . V , , hladkym pap|rem z vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro „

210 vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna ks , , „ „ , , „ „ „ Caesar Office

_ _ _ _ V I snadnou man|pu|aC|, vymemtelna et|keta, kapaCIta 500 Ilstu,

et|keta, kapaCIta 500 ||stu, barva: cerna harm, Farná

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z Pakovy poradac A4’ l_uitdfťny platem Z vnerI strany a

. V , V . . „ , , hladkym pap|rem z vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro „

211 vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna ks , , V „ , , „ „ „ Caesar Office

_ _ _ _ „ I snadnou manlpuIaCI, vymemtelna et|keta, kapaCIta 500 Ilstu,

et|keta, kapaCIta 500 ||stu, barva: zluta hama, „má

Pákový pořadač A4, potažený plastem z vnější strany a hladkým papírem z Pakovy poradac A4’ Ř'Žtřzeny platem Z vnerI strany a

. V , V . . V , , hladkym pap|rem z vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro „

212 vn|trn| strany, hrbet 75mm, otvor pro snadnou manlpuIaCI, vymemtelna ks , , V „ , , „ „ „ Caesar Office

_ _ _ _ I snadnou manlpuIaCI, vymemtelna et|keta, kapaCIta 500 Ilstu,

et|keta, kapaCIta 500 ||stu, barva: zelena hmm, „„má

213 Pořadač pákový A5, na výšku, hřbet 75 až 80 mm, mix ba rev ks Pořadač pákový A5, na výšku, hřbet 75 až 80 mm, mix barev Caesar Office

214 Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (1- 2mm), kroužky ks Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm , Caesar Office

25mm (i 2mm), barva: zelená kroužky 25mm , barva: zelená

215 Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (1- 2mm), kroužky ks Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm , Caesar Office

25mm (t2mm), barva: černá kroužky 25mm, barva: černá

216 Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm (12mm), kroužky ks Pořadač čtyřkroužkový, formát A4, plastový, hrana 40mm Caesar Office

25mm (t2mm), barva: červená (12mm), kroužky 25mm , barva: červená

V VV V V , , . , V.V,. .V, PVd'Vth "k ',f 'tA4,| ' 'k t , "“

Poradac ctyrkrouzkovy, format A4, |am|novany karton, z vnej5| | vn|trn| strany ora a_cvcyr muz ovy_ Cima , ammovany ar on zvne15| „

217 V , , _ „ , ks | vn|trn| strany potazeny lesklym |am|nem, hrana 40mm, Caesar Office

potazeny lesklym Iamlnem, hrana 40mm, barva: cervena b _ V ,
arva. cervena

V VV V V , , . , V.V,. .V, PVd'Vth "k ',f 'tA4,| ' 'k t , "“

Poradac ctyrkrouzkovy, format A4, Iamlnovany karton, z vnej5| | vn|trn| strany ora a_cvcyr muz ovy_ Cima , ammovany ar on zvne15| „

218 „ , , _ , ks |vn|trn| strany potazeny lesklym |am|nem, hrana 40mm, Caesar Offlce

potazeny lesklym Iamlnem, hrana 40mm, barva: zelena b _ ,
arva. zelena

V VV V V , , . , V.V,. .V, PVd'Vth "k ',f 'tA4,| ' 'k t , "“

Poradac ctyrkrouzkovy, format A4, Iamlnovany karton, z vnej5| | vn|trn| strany ora a_cvcyr muz ovy_ Cima , ammovany ar on zvne15| „

219 ks | vn|trn| strany potazeny lesklym |am|nem, hrana 40mm, Caesar Office potažený lesklým laminem, hrana 40mm, barva: modrá   barva: modrá    



 

Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana 40mm (12mm), Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

220 ks V , , Caesar Office

kroužky 25mm (12mm), bílý 40mm , krouzky 25mm , blly

221 Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana 40mm (1- 2mm), ks Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, CGl0P|35t0VÝ» hrana Caesar Office

kroužky 25mm (1- 2mm), žlutý 40mm , kroužky 25mm , žlutý

222 Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana 40mm (1- 2mm), ks Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, CGl0P|35t0VÝ» hrana Caesar Office

kroužky 25mm (1- 2mm), černý 40mm , kroužky 25mm , černý

223 Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana 40mm (1- 2mm), ks Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, CGl0P|35t0VÝ» hrana Caesar Office

kroužky 25mm (1- 2mm), červený 40mm , kroužky 25mm , červený

224 Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, celoplastový, hrana 40mm (1- 2mm), ks Pořadač, dvoukroužkový, formát A4, CGl0P|35t0VÝ» hrana Caesar Office

kroužky 25mm (1- 2mm), modrý 40mm , kroužky 25mm , modrý

Pořadač kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 g/m2, hřbet 23 mm, Pořadač kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 „

225 _ ks 2 „ „ , _ Caesar Off|ce

dvoukroužkový 16 mm, m|x barev g/m , hrbet 23 mm, dvoukrouzkovy 16 mm, m|x barev

Pořadač kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 g/m2, recyklovaný, Pozradac krouzklovy, format A4’ Z kvalitniho prespanu 680_ _

226 V „ , _ ks g/m , recyklovany, hrbet 23 mm, dvoukrouzkovy 16 mm, m|x Caesar Off|ce

hrbet 23 mm, dvoukrouzkovy 16 mm, m|x barev barev

227 Pořadač kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 g/m2, hřbet 23 mm, ks Pořadač kroužkový, formát A4, z kvalitního prešpánu 680 Caesar Office

čtyřkroužkový 16 mm, mix barev g/mz, hřbet 23 mm, čtyřkroužkový 16 mm, mix barev

228 Transparentní zakládací obal "U", lesklý, závěsný, formát A4, tloušťka 50 mic, ks Transparentní zakládací obal "U", lesklý, závěsný, formát A4, Herlitz

tolerance sily folie +/— 10%, hladký, balení 100 ks tloušťka 50 mic, hladký čirý

229 Transparentní zakládací obal "U", matný, závěsný, formát A4, tloušťka 40 ks Transparentní zakládací obal "U", matný, závěsný, formát A4, IVJ

mikronů, tolerance síly folie +/— 10%., balení100 ks tloušťka 40 mikronů

230 Transparentnl’ prospektový obal "U", závěsný, formát A4, tloušťka 110mic, ks Transparentní prospektový obal "U", závěsný, formát A4, D Rect

tolerance sily folie +/— 10%, balení 10ks tloušťka 110mic

231 Transparentnl’ tuhý zakládací obal, formát A4, typ "U / L", závěsný, tloušťka ks Transparentnítuhý zakládací obal, formát A4, typ "U / L", Karton P+P

120mic, tolerance síly folie +/— 10%, balení 10 ks závěsný, tloušťka 120míc

Trans arentni zakládací obal "L" formát A4 tloušťka $20” 150 mic balení 10

232 p ' ' Á ' ks Transparentní zakládací obal "L", formát A4, tloušťka 120 mic Europapíer ks    
 

  



 

Transparentní zakládací obal "U", formát A5, závěsný, lesklý, tolerance síly folie Transparentní zakládací obal "U", formát A5, závěsný, lesklý,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

233 , , ks , _ „, _ Auro

+/- 10%, tlouštka 50 m|c,balení 100 ks tolerance 5|Iy folie, tloustka 50 mm

234 Zakládací obal 5 boční chlopní, formát B4+,závěsný, matný, tloušťka 120 mic., ks Zakládací obal 5 boční chlopní, formát B4+,závěsný, matný, Auro

balení 50 ks tloušťka 120 mic.,

235 Transparentní zakládací obal "U", formát A4, matný, tloušťka 120 míc,balení ks Obal A4, prospektový, EURO obal, "U", formát A4, matný a D Rect

looks transparentní povrch, 110 mic

236 Transparentní zakládací obal "U", formát A5, závěsný, matný, tolerance síly ks Transparentní zakládací obal "U", formát A5, závěsný, matný, Auro

folie +/— 10%, tloušťka 48 mic, balení 100 ks tolerance síly folie tloušťka 48 mic

237 Transparentní zakládací obal "L", formát A4, matný, průhledný, tloušťka 100 ks Transparentní zakládací obal "L", formát A4, matný, Karton P+P

mic, balení 100 ks průhledný, tloušťka 120 mic

238 Transparentní zakládací obal "L", formát A4, matný, průhledný, tloušťka 100 ks Transparentní zakládací obal "L", formát A4, matný, Office line

mic, různé barvy, balení 100 ks průhledný, tloušťka 100 mic, různé barvy

239 Transparentní obal na doklady, typ "L" polypropylen, tloušťka 120mic, hladký ks Transparentní obal na doklady, typ "L" polypropylen, tloušťka Europapier

povrch, čirý, balení 100ks 120míc, hladký povrch, čirý

240 Transparentní obal na doklady, typ "L", polypropylen, tloušťka 120mic, ks Transparentní obal na doklady, typ "L", polypropylen, tloušťka Office line

krupičkový povrch, různé barvy, balení 100ks 120míc, krupičkový povrch, různé barvy

Kartonový rozlišovač A4, kartonový, abecední bez titulní strany, euroděrování, Kartonový rozlišovač A4, kartonový, abecední bez titulní „

241 bal , , , „ , Caesar Off|ce

různé barvy strany, euroderovam, ruzne barvy

242 Rozlišovač A4, tloušťka 125 mic, předtištěná titulní strana pro popisy, bal Rozlišovač A4, tloušťka 125 mic, předtištěná titulní strana pro D-Rect

euroděrování, barevný popisy, euroděrování, barevný, papírový

, Obal na CD, EURO obal, ol ro len, čir', ka acita 4 ks CD,

243 Obal na CD, EURO obal, polypropylen, čirý, kapacita 4 ks CD, balen| 10 ks ks změ/:|, lgyks y p Karton P+P

244 Motouz, polypropylen, různé barvy, gramáž 250g ks Motouz PP PROLEN gramáž 250g, mix barev Prolen

245 Motouz lněný, potravinový, gramáž 40g, bílý ks Motouz lněný, potravinový, gramáž 40 g, cca 60 m, bílý Prolen

246 Motouz, polypropylen, různé barvy, gramáž 100g ks Motouz PP PROLEN gramáž 100g, mix barev Prolen

247 Archivační box, uzavíratelný, rozměr: t20% 410 x 260 x 110 mm, odolná ks Archivační box, uzavíratelný, rozměr: 410 x 260 x 110 mm, Emba

lepenka odolná lepenka

248 Archivační box, uzavíratelný, rozměr: t20% 330 x 260 x 110 mm, přírodní, tvrdá ks Archivační box, uzavíratelný, rozměr: 320 x 255 x110 mm, Emba

lepenka přírodní, bílá, lepenka

., , ., , Složka ma ová tříklo á, tvrd ' a ír, formát A4, ne růhledná, ,

249 Složka mapová tříklopá, prešpán, formát A4, nepruhledna, ruzne barvy ks p p y p p p Caesar Office   různé barvy  
 

  



 

Složka mapová tříklopá Auro s gumou, PVC, formát A4,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

250 Sl vk 'tV'kl ' V ' f 'tA4 “hl cl ' ° 'b k J 'oz a mapova r| opa s gumou, prespan, orma , nepru e na, ruzne arvy s neprůhledné, různé barvy umor

, , , , , ., , ., , Složka ma ová bez klo , tvrd ' a ír, formát A4, _

251 Slozka mapova bez klopy, tvrdy paplr, format A4, nepruhledna, ruzne barvy ks p „ pY „ vp p Caesar Office

nepruhledna, ruzne barvy

„ , , , ., , , Složka ma ová Auro s umou, PVC, formát A4, růhledná,

252 Slozka mapova s gumou, polypropylenova, format A4, pruhledna, transparentni ks p g , p Auro

transparentm

, , „ „, . .„ Hvbtlt', bdk t","'10 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 10 mm, kapaCIta 65 |Istu r ,e p as OYY provaz u 0, “men u „prumer mm, , _

253 , , V „ , , V V V V V ks kapaC|ta 65 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

A4/80g, balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . .„ Hvbtlt', bdk t","'12 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 12 mm, kapaCIta 95 ||stu r ,e p as OYY provaz u 0, “men u „prumer mm, , _

254 , , V „ , , V , V , , ks kapaC|ta 95 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

A4/80g, balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . ., Hvbtlt', bdk t","'14 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 14 mm, kapaCIta 125 ||stu r, e p asovny pro vaz u o,umen u VpruVmeI mm V , _

255 , , V „ , , V , V , , ks kapamta 125 ||stu A4/80g, balen|100ks, mm. ctyr| barvy: bila, Un|vox

A4/80g, balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . ., Hvbtlt', bdk t","'16 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 16 mm, kapaCIta 145 ||stu r, e p asovny pro vaz u o,umen u VpruVmeI mm V , _

256 , , V „ , , V , V , , ks kapamta 145 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: bila, Un|vox

A4/80g, balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . ., Hvbtlt', bdk t","'19 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 19 mm, kapaCIta 180 ||stu r, e p asovny pro vaz u o,umen u VpruVmeI mm , , _

257 , , V „ , , V , V V , ks kapamta 180 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: bila, Un|vox

A4/80g, balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

Hřbet plastový, pro vazbu dokumentů, průměr 25 mm, kapacita 240 listů Hrbet plastovv, pro vazbu dokumentu„prumer 25 mm, , _

258 , . V VV V , V V V V , ks kapaC|ta 240 ||stu A4/80g, balen| 50ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

A4/80g, balen| 50ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . ., Hvbtlt', bdk t","'28 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 28 mm, kapaCIta 270 ||stu r _e p as _OVY pro vaz u o,umen u „prumer mm , , _

259 , , V „ V V V V V V V ks kapaCIta 270 ||stu A4/80g, balen| 50ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

A4/80g, balen| 50ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . .„ H'btlt', bdk t","v6 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 6 mm, kapaCIta 25 ||stu A4/80g, r. e p as ovy pro vaz „ (,) “men UV prvumver mm , , _

260 , , V „ , , V V V V V ks kapaC|ta 25 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

, , „ „, . .„ H'btlt', bdk t","V8 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 8 mm, kapaCIta 45 ||stu A4/80g, r. e p as ovy pro vaz „ (,) “men UV prvumver mm , , _

261 , , V „ , , V V V V V ks kapaC|ta 45 ||stu A4/80g, balen| 100ks, mm. ctyr| barvy: b|la, Un|vox

balen| 100ks, m|n. ctyr| barvy: bila, cervena, cerna, modra , , , , ,
cervena, cerna, modra

262 Kostka poznámková, tzv. špalíček, lepená, bílá, rozměr: i 90x90x50mm, balení k Kostka poznámková, tzv. špalíček, lepená, bílá, rozměr: A t

s s ra

500|istů 90x90x50mm, balení 500|istů

263 Bloček samolepící, rozměr: 1 75x75mm, 100listů bloku, opakovaně použitelné, k Bloček samolepící, rozměr: 75x75mm, 100listů bloku, D R t

s - ec různé barvy   opakovaně použitelné, pastellové barvy    



 

Kostka poznámková, nelepená, bílá, rozměr: 90x90x50mm,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

264 Kostka poznámková, nelepená, bílá, rozměr: 1- 90x90x50mm, balení 500|istů ks , , „ Astra

baleni 500|istu

„ , , „ _ „ , Bloček samole ící, rozměr 38x51mm, 12x100 listů, mix

265 Blocek samolepICI, rozmer 38x51mm, 12x100 Ilstu, me barev bal p , D—Rect

pastelovych barev

„ , , „ , „ „ , Bloček samole ící, rozměr 76x127mm, 100 listů bloku, různé

266 Blocek samolepICI, rozmer 76x127mm, 100 Ilstu bloku, ruzne barvy ks p barvy Auro

V , , V _ „ „ , Bloček samole ící, rozměr 38x51mm, 100listů, různé barv ,

267 Blocek samolepIcI, rozmer 38x51mm, 100l|stu, ruzne barvy ks p , y Auro

pastelove

V , , V , „ , , Bloček samolepící, rozměr 38x51mm, 6x100 listů,

268 Blocek samolepICI, rozmer 38x51mm, 6x100 Ilstu, recyklovane, me barev bal , , D—Rect

recyklovane, pastelove barevy

V , , „ , „ „ , Bloček samole ící, rozměr: 50 x 50 mm, 250 listů bloku, různé

269 Blocek samolepICI, rozmer: 50 x 50 mm i 15%, 250 Ilstu bloku, ruzne barvy ks p barvy Easy

V , , „ , „ „ , Bloček samole ící, rozměr 76x76mm, 6X90listů, různé barv ,

270 Blocek samolepICI, rozmer 76x76mm, 6X90|Istu, ruzne barvy, 6 barev bal p 6 barev y Auro

271 Značkovací proužky samolepící, rozměr 20x38mm, 50|istů, různé barvy, 4 bloky b | Značkovací proužky samolepící, rozměr 20x38mm, 50|istů, D R t

a — ec

v balení různé barvy, 4 blokyv baleni

P . „ , , V . „ , , V „ , V . , Popisovač 7550/6, kulaté plastové tělo a ventilační uzávěr v

op|sovac, kulate plastove telo a vent|lacn| uzaver v barve naplne, ergonomIcka , , , , , „ , , , , „

., , , , , „ , , , , , „ , , barve naplne. Ergonom|cka trojuhelnikova uchopova cast.

272 troiuhelmkova uchopova cast, valcovy hrot odolny prot| zatlacenI, vypratelny sada , , , , „ , , , V,V Centropen

_ w , Valcovy hrot odolny prot| zatlacen|. Vypratelny inkoust. Sire

Inkoust, Slre stopy 1 mm, sada 6ks (napr. Centropen 7550) stopy 1 mm,sada 6ks

. „ , , V . „ , , V „ , V . , Popisovač 7550/12, kulaté plastové těloaventilačníuzávěrv

Pop|sovac, kulate plastove telo a vent|lacn| uzaver v barve naplne, ergonomIcka , , , _ , _, , , , , „

., , , , , „ , , , , , „ , , barve naplne. Ergonomicka troluhelmkova uchopova cast.

273 troiuhelmkova uchopova cast, valcovy hrot odolny prot| zatlacenI, vypratelny sada , , , , „ , , , V,V Centropen

_ w V Valcovy hrot odolny prot| zatlacen|. Vypratelny inkoust. Sire

Inkoust, Slre stopy 1 mm, sada 12ks (napr. Centropen 7550) stopy 1 mm, Centropen 7550, sada 12ks

V V , „ , , V Značkovač na textil, sto a 1,8mm, zdravotně nezávadn

274 Znackovac na text|l, stopa 1,8mm, zdravotne nezavadny(napr. Centropen 2739) ks p Centropen

Centropen 2739

275 Mikrotužka, plastové tělo a kovová mechanika, barevný plášť: červená, černá, k Mechanická mikrotužka kombinace kov-plast, barevný plášť: D R t

S , , , „V — ec

modrá, gumový úchyt, šíře hrotu 0,5mm, pastelove barvy, gumovy uchyt, Sire hrotu 0,5mm,

, V , V V,V , , , Mikrotužka, lastové tělo, šíře hrotu 0,5mm, s umou, stiskací

276 MIkrotuzka, plastove telo, 5|re hrotu 0,5mm, s gumou, st|skaCI mechan|smus ks p , g D-Rect

mechanismus

277 Tuhy do mikrotužky, šíře hrotu 0,5mm, tvrdost HB bal Tuhy do mikrotužky, šíře hrotu 0,5mm Sakota

Popisovač — mikrofix, šíře 0,1mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, Popisovač- mikrofix, šíře 0,1mm, vhodný k technickému

278 permanentní,s ergonomickou úchopovou částí, různé barvy (např. Centropen ks kreslení, skicování, permanentní,s ergonomickou úchopovou Centropen 2631)   částí, různé barvy Centropen 2631  
 

 



 

Popisovač — mikrofix, šíře 0,3mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, Popisovač — mikrofix, šíře 0,3mm, vhodný k technickému

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

279 permanentní,s ergonomickou úchopovou částí, různé barvy (např. Centropen ks kreslení, Skicování, permanentní,s ergonomickou úchopovou Centropen

2531) částí, různé barvy Centropen 2631

Popisovač — mikrofix, šíre 0,7mm, vhodný k technickému

kreslení, skicování, permanentní,s ergonomickou úchopovou

Popisovač — mikrofix, šíre 0,7mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, CřSt'j ruzne barvleenvtropen 2631dokumentn| liner, ERGO,

, _ , , , , „ , „ drzeni, dokumentni, svetlostaly, vodeodolny inkoust, plastovy

280 permanentn|,s ergonom|ckou uchopovou castI, ruzne barvy (napr. Centropen ks , „ Centropen

hrot v kovove obiimce

2631) délka stopy 500 — 600 m, šířka stopy 0,1—0,3—0,5—0,7, černý v

šířkách 0,1—0,3—0,5—0,7 mm

modrý a červený pouze u samostatných hrotů 0,1 mm

281 Popisovač — mikrofix, šíře O,6mm,plastové tělo a uzávěr, vhodný pro fólie, plast, k Popisovač- mikrofix, šíře 0,6mm,plastové tělo a uzávěr, D R t

., , V S , , . ., , — ec
sklo, ruzne barvy (napr. Centropen 2636) vhodny pro folie, plast, sklo, ruzne barvy

282 Popisovač, šíře 0,3mm, plastové tělo s ergonomickou dolní části pro lehké a k Popisovač, šíře 0,3mm, plastové tělo s ergonomickou dolní D R t

., , V S V, , , „,. , , ., , — ec

příjemné psaní, ruzne barvy (napr. Centropen 4621) castl pro Iehke a pruemne psani, ruzne barvy

. „ , , V . V , , V V , V . , Popisovac, kulate plastove telo a vent|lacn| uzaver v barve
Pop|sovac, kulate plastove telo a vent|lacn| uzaver v barve naplne, ergonomIcka , , . , ., , , , , „ , ,

, , , , , , , , , , , , , , , naplne, ergonom|cka troiuhelnikova uchopova cast, valcovy

283 troiuhe|n|kova uchopova cast, valcovy hrot odolny prot| zatlačeni, vypratelny ks , , , , , , „, Centropen

_ „, , hrot odolný prot| zatlaceni, vypratelny |nkoust,5|re stopy 1

|nkoust,s|re stopy 1 mm, (napr. Centropen 7550) mm „M,mnnn 7|:rzn

284 Popisovač, šíře hrotu 1,8mm, odolný proti vyschnutí, vypratelný, různé barvy k Popisovač, šíře hrotu 1,8mm, odolný proti vyschnutí, C t

S , ., , en ro en
(např. Centropen 7790) vypratelny, ruzne barvy Centropen 7550 p

285 Kuličkové pero s víčkem, jednorázové, barva náplně: černá, modrá, transparetní k Kuličkové pero s víčkem, jednorázové, barva náplně: černá, D R t

S , , „ „„ — ec

tělo, šíře hrotu:t 0,7mm modra, transparetni telo, šire hrotuzi 0,7mm

.V , , V . , , V „ , V , V Kuličkové pero se stiskacím mechanismem, plastové tělo s

Ku||ckove pero, plastove, vymenitelna napln, ruzne barvy tela, barva naplne: , , , , , , , „,

286 , , , ks pogumovanym uchopem, vymenitelna napln, Sire stopy: D-Rect

modra, cerna , „ , „ ,
0,3mm, hrot: 0,5mm, barva naplne: modra, cerna

.V , , , V V . , , V ., , Kuličkové pero, plastové, transparentní barva těla,

Ku||ckove pero, plastove, transparentnI barva tela, vymenitelna napln, ruzne , _ , , , , , , , , ,

287 , , , , , , ks vymenitelna napln, ruzne barvy tela, barva naplne: modra, Adore

barvy tela, barva naplne: modra, cerna V ,
cerna

288 Kuličkové pero, kovové tělo, elegantní vzhled, vyměnitelná náplň, stiskací k Kuličkové pero BIANA, kovové tělo, elegantní vzhled, Ad

S V . , , V . , . ore

mechanismus vymenitelna napln, st|skaC| mechan|smus

Pero kU|ÍČk0Vé, modrá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,7 mm, gelová Pero kuličkové, modrá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,7

289 náplň, gumový úchop, průhledné ergonomické plastové tělo, vyměnitelná ks mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné ergonomické Junior

náp|ň (např. Pilot) plastové tělo, vyměnitelná náplň

Pero kuličkové, černá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,7 mm, gelová náplň, Pero kuličkové, černá barva inkoustu, výsuvný psací hrot 0,7

290 gumový úchop, průhledné ergonomické plastové tělo, vyměnitelná náplň (např. ks mm, gelová náplň, gumový úchop, průhledné ergonomické Junior

Pilot) plastové tělo, vyměnitelná náplň

291 Náplň do gelového pera, šíre stopy 0,5mm, barvy: modrá, černá, musí být ks Náplň do gelového pera, šíre stopy 0,5mm, barvy: modrá, Junior

kompatibilní s nabídnutým gelovým perem v ř. č. 288 a 289 černá

292 Popisovač — liner na bázi inkoustu, uzavíretelný, šíře stopy 0,4mm, jednorázový, k Popisovač - liner na bázi inkoustu, uzavíretelný, šíře stopy D R t

s - ec barva: modrá, černá (např. Stabilo Point 88)   0,4mm, jednorázový, barva: modrá, černá  
 

 



 

Popisovač 8550/4BL na tabule Flip chart, bílě tělo, kulatý hrot

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

293 Po isovač na tabule Fli chart bílé tělo kulat' hrot 1 5—4 5mm sada 4 barev sada Centro en

p p ' ' y ’ ’ ' 1,5—4,5mm, sada 4 barev papírový blistr p

, V , , V,V , , „ , Po isovač 2709 na bílé tabule, šíře sto 1,5—3mm, za sucha

294 Pop|sovac na b||e tabule, 5|re stopy 1,5—3mm, za sucha st|rate|ny,ruzne barvy ks p , , „ , py Centropen

st|ratelny,ruzne barvy

Po isovač na bílé tabule, šíře sto 1,5—3mm, za sucha stírateln ',různé barv , Po isovač 2709 4 na bílé tabule, šíře sto 1,5—3mm, za sucha

295 p py y y sada p ,/ , „ , py Centropen

sada 4 barev stiratelny,ruzne barvy, sada 4 barev

Kuličkové pero, plášť s gumovým úchopem, barva náplně: modrá, černá, šířka Kuhckove pero typ 3,11j„p|aSt s gumovym uchopem, barva

296 „„ ks naplne: modra, cerna, 5|rka hrotu 0,7 mm, širka stopy 0,27 D—Rect

hrotu 0,7 mm, 5|rka stopy 0,27 mm mm

297 Náplň do kuličkového pera, šířka hrotu 0,7 mm, barvy: modrá, černá, musí být k Náplň do kuličkového pera, šířka hrotu 0,7 mm, šírka stopy D R t

s - ec

kompatibilní s nabídnutým kuličkovým perem v ř. č. 286 a 287 0,27 mm

V V , , , V V , , Tužka č. 2, tvrdost HB, vhodná na saní a kreslení, dřevěná,

298 Tuzka c. 2, tvrdost HB, vhodna na psan| a kreslen|, drevena, lakovaná ks lakovanáp D-Rect

V V , , , V V , , Tužka č. 1, tvrdost B, vhodná na sanía kreslení, dřevěná,

299 Tuzka c. 1, tvrdost B, vhodna na psanl a kreslen|, drevena, lakovana ks lakovaná? Concorde

300 Tužka č. 3, tvrdost H, vhodná na rýsování, dřevěná, lakovaná ks Tužka č. 3, tvrdost H, vhodná na rýsování, dřevěná, lakovaná Concorde

V v , , , , , , , . , „ Pr ž300 80, měkká, uma na umování, bílá, mazání

301 Pryz, mekka, guma na gumovam, b|la, mazan| grafItovych car ks y / g , , g, Koh—l—Noor

graf|tovych car

302 Pryž, guma na gumování, měkká, bílá, rozměr i 20 % 63x22x11mm i 20 %, k Pryž, guma na gumování, měkká, bílá, rozměr 63x22x11mm , D R t

S , , . , „ — ec

mazání grafitových čar mazam grafitovych car

303 Pryž, guma na gumování, kombinovaná, bílomodrá, mazání inkoustu a k Pryž 6541/80, guma na gumování, kombinovaná, bílomodrá, K h I N

s o —— oor

grafitových čar mazání inkoustu a grafitových čar

304 Pryž plastická, guma na gumování, tvárlivá, modrá, mazání grafitových čar, k Pryž plastická, guma na gumování, tvárlivá, modrá, mazání K h I N

s o —— oor

přírodního a uměleckého úhlu grafitových čar, přírodního a uměleckého úhlu

305 Pravítko rovné, plastové, délka 30cm ks Pravítko rovně, plastové, délka 30cm, transparentní D-Rect

306 Pravítko rovné, plastové, délka 50cm ks Pravítko rovně, plastové, délka 50cm, transparentní D-Rect

307 Datumové samonamáčecí razítko, tvar datumu je DD. MM. RRRR. ks Datumové namáčecí razítko, tvar datumu je DD. MM. RRRR. D-Rect

Razítková poduška č.3 — střední, rozměr 75x50 mm i 20 %, pro namáčení Razítková poduška č.3 - střední, rozměr 75x50 mm , pro

308 ks ,V , , Koh—l—Noor

razítek namacem ra2|tek

309 Razítková poduška č.2 — střední, rozměr 120x60 mm i 20 %, pro namáčení k Razítková poduška č.2 — střední, rozměr 120x60 mm , pro D R t

s - ec

razítek namáčení razítek

Razítková poduška č.1 — střední, rozměr 155x80 mm i 20 %, pro namáčení Razítková poduška č.1 — střední, rozměr 155x80 mm , pro

310 ks ,V , , Koh—l—Noor

razítek namacem ra2|tek

311 Razítková barva, vhodné i do samonamáčecích razítek, objem: 28ml, barvy: k Razítková barva, pro podušky, 30ml, barvy: zelená, modrá, D R t

s , , - ec

zelená, modrá, černá cerna

, , , , . . , , „ , Razítková barva, ro odušk , 30ml, barv : zelená, modrá,

312 RaZItkova barva, na vodnl baZI, objem125ml, barvy: zelena, modra, cerna ks p p y y D—Rect   černá     



 

Sešívačka, kapacita 25 listů, kovová s plastovými doplňky, hloubka vložení
Sešívačka, kapacita 25 listů, kovová s plastovými doplňky,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

313 , +10ty 6O d , k V 24 6 ks uzavřený a otevřený typ sešití, hloubka vložení papíru cca D—Rect

pap|ru _ ° mm, rat y c. / 60mm, drátky č. 24/6

314 Sešívačka, kapacita 10 listů, kovový kryt s plastovými díly, kovové mechanické ks Sešívačka, kapacita 10 listů, plastové tělo, hloubka vkládání D Rect

části, drátky č. 10. papíru 50 mm, drátky č. 10.

315 Sešívačka s plochým sešíváním, kapacita 50 listů, hloubka vkládání papíru 110% k Sešívačka s plochým sešíváním, kapacita 50 listů, drátky č. D Rect

60 mm, drátky č. 24/6, 24/8 5 24/6, 24/8, hloubka vkládání papíru cca 60 mm.

Sešívačka,kapacita 30 listů, kovová s plastovými doplňky, ergonomický tvar, SeswaclfanapaCIta 30 I'Stu’ kin/(IN? s plastovymi dopllnky,v

316 , , , , , V ks ergonom|cky tvar, hloubka vkladam paplru 55 mm, dratky c. D—Rect

hloubka vkladan| pap|ru 110% 60 mm, drátky c. 24/6, 26/6 24/6

317 Sešívačka, kapacita 30 listů, celokovová, hloubka vkládání papíru 110% 60mm, k Sešívačka, kapacita 30 listů, kovová s plastovými doplňky, D Rect

drátky č_24/6 s hloubka vkládání papíru min 60 mm, drátky č.24/6, 24/8.

Děrovačka, kovová, kapacita děrování 40 listů, patentovaný

318 Děrovačka s příložníkem, kovová, zámek ramene, kapacita děrování 40 listů ks úchyt snižující sílu nutnou k děrování, příložník, zámek D-Rect

ramene.

Děrovačka Easy, robustní hliníkové součástí, 5 příložníkem pro

319 Děrovačka, kovový mechanismus, pákový systém, kapacita děrování 65 listů ks různé formáty, přidržovač ramene pro úsporu místa, příložník D-Rect

až do formátu A3, kapacita 65 listů

V V , , . V, V , , „ , Ekonomická děrovačka, plastová, kovový mechanismus,rozteč

Derovacka, plastova, kovovy mechan|smus, pr|lozn|k na pap|ry ruznych _ V, V , , II , V „

320 V I I I „ ks mez| otvory 8 cm, prlloznlk na pap|ry ruznych rozmeru. D—Rect

rozmeru. kapaCIta 10 l|stu. . . .,
kapamta 10 l|stu.

V V , , . V, V , , „ , Ekonomická děrovačka, plastová, kovový mechanismus,rozteč

Derovacka, plastova, kovovy mechan|smus, pr|lozn|k na pap|ry ruznych . „, „ , , „ , , .,

321 V I I I „ ks mez| otvory 8 cm, prlloznlk na pap|ry ruznych rozmeru. D—Rect

rozmeru. kapaCIta 20 l|stu. . . .,
kapamta 20 l|stu.

322 Houba školní, rozměr 120% 15x9,5x7,5 cm. ks Houba školní, rozměr 15x9,5x7,5 cm. Solvent

323 Křída školní, bílá, balení lOOks bal Křída školní, bílá, balení100ks, bezprašná Sakota

324 Křída školní, barevná, balení 6ks bal Křída školní, barevná, balení 6ks Sákota

325 Hodiny školní, papírové ks Hodiny školní, papírově Caesar Office

326 Úkolníček pro 1. stupeň, A6, různé barvy ks Úkolníček pro 1. stupeň, A6, různé barvy Still

327 Pokladní kotouč, 57/50/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček do bankovních a bal Pokladní kotouč, 57/50/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček Kr a

pokladních terminálů, návin 120% 30m do bankovních a pokladních terminálů p

328 Pokladní kotouč, 57/40/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček do bankovních a ks Pokladní kotouč, 57/40/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček Kr a

pokladních terminálů, návin 120% 18m do bankovních a pokladních terminálů p

Pokladní kotouč 57 60 17 'ednovrstv' určené do okladen a kalkulaček

329 , _ ' / / ' J y' p ' bal Pokladní kotouč, 57/60/12, dvouvrstvý pokladní kotouček Krpa

navm 120% 42m

330 Pokladní kotouč, 76/60/12, termocitlivý, návin 120% 40m bal Pokladní kotouč, 76/60/12, termocitlivý Krpa

331 Pokladní kotouč, 80/60/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček do bankovních a ks Pokladní kotouč, 80/60/12, jednovrstvý termocitlivý kotouček Krpa pokladních terminálů, návin 120% 40m   do bankovních a pokladních terminálů     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

332 Pokladní kotouč, 80/80/12, termocitlivý, návin i20% 85m ks Pokladní kotouč, 80/80/12, termocitlivý Krpá

333 Pokladní kotouč, 80/80/17, jednovrstvý termocitlivý kotouček do bankovních a k Pokladní kotouč, 80/80/17, jednovrstvý termocitlivý kotouček Kr a

pokladních terminálů, návin 120% 82m 5 do bankovních a pokladních terminálů p

334 Skicák A3, 10 listů ks Skicák A3, 10 listů Brněnské papírny

335 Skicák A4, 20 listů ks Skicák A4 20 listů Brněnské papírny

Papíry barevné kancelářské, vhodné pro tisk dokumentů nebo letáků, formát Papíry paustelovelkáncelarske,vhodne pro t'Sk dokumentu

336 „ , _ bal nebo letaku, formát A4, gramáz 80g, balen| 100ks (5 barev po |gepá

A4, gramaz 80g, balen| 100ks (5 barev po 20 ||stech) .
20 ||stech)

337 Barevné lepící papíry, formát A4, sada 8 listů sada Barevné lepící papíry, formát A4, sada 8 listů Stepá

„ _ B ' ', "so,f 'tA4, d 20I‘t", '
338 Barevné papíry, gramáž 80g, formát A4, sada 20 listu, m|x barev ks arevne papiry gramaz g , orma sa a IS u m|x Astra

pastelovych barev

339 Náčrtník, A4, blok, 20listů ks Náčrtník, A4, blok, 20listů Brněnské papírny

Kreslicí karton barevný silný, formát A4, gramáž 225 g, vhodný pro malování Kreslící karton barevný silný, formát A4, gramáž 225 g, vhodný

340 vodovkami, temperovými barvami, atd., balení obsahuje 50 ks (10 barev po 5 bal pro malování vodovkami, temperovými barvami, atd., balení Brněnské papírny

k5)_ obsahuje 50 ks (10 barev po 5 ks).

341 Karton kreslící, formát A4, gramáž 220g, balení 200 listů, bílý bal Karton kreslící, formát A4, gramáž 220g, balení 200 listů, bílý Brněnské papírny

342 Karton kreslící, formát A4, gramáž 200g, balení 200 listů, bílý bal Karton kreslící, formát A4, gramáž 200g, balení 200 listů, bílý Brněnské papírny

„ F t f k' ',b1'l kk,f 'tA4,160 2,b l ' ,

343 Fotografický papír, bílý lesklý, formát A4, 160 g/m2, balení 150 listu bal o ogra IC y papir ly (gigs/“gm g/m a em Rayfilm

Fotografický papír pro laserový tisk, bílý lesklý, formát A4, pro výrazné barevné Leskly fotograficky papir RAYF|„L R0291 pro laserovy tISkf,Afl' .

344 , _ k 200 2 100 |_ „ bal tvorba obrazkovych dokumentu, marketingovych mater|á|u a Rayf|lm

vytls y, g/m ’ |stu fotografií, pro výrazné barevné výtisky,200 g/m2, 100 listů

345 Flipchart, 3 nohý stojan, pevné háčky na zavěšení flipchartového papíru, max. ks Flipchart D.Rect, 3nohý stojan, pevné háčky ná zavěšení D Rect

výška 190cm flipchartového papíru, max. výška 190cm

Magnetická tabule, rozměr 110% 120x90cm, bílý lakovaný povrch, odkládací Magnetická tabule Alfa, rozměr 120x90cm, bílý lakovaný

346 . ks , , „ Avetech

llšta povrch, odkladacl ||sta

„ v , ,v , v K'h d ' 'NEOCOLORLd k PVC,20l ť, " '

347 Kniha podpisová, desky PVC, 20 listu, pruzny plateny hrbet ks m a po p|sova , , , „es y IS „ pruzny Karton P+P

plateny hrbet

„, . . , D | kA6,100l't", ' "'t'k ',| ',
348 Dovolenka, formát A6, 100 listu, nepropIsuum t|skop|s, lepeny ks ovo en a '5 uogiilrlzplsuum IS OPIS epeny Optys

„ . .„ . . , P tk ,100l't",A7, ' "'t'k ',l '

349 Propustka, formát A7, 100 listu, nepropIsuum t|skop|s, lepeny ks ropus a IS u nepropisuuci IS OPIS epeny Optys   OP1147     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

350 Vodové barvy, 12 odstínů, pr. t22 mm (jako Koh—i—noor) ks Vodové barvy, 12 odstínů, pr. 28 mm se štětcem 548510 Easy

351 Temperové barvy, 10x16ml, barevná sada sada Temperové barvy, 10x16ml, barevná sada Concorde

352 Kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem ks Kelímek na vodu s bezpečnostním uzávěrem Junior

353 Malířská paleta, plastová ks Malířská paleta, plastová Concorde

354 Plastelína, 10 barev, celofán, 200g sada Plastelína, 10 barev, celofán, 200g Koh—l—Noor

355 Temperová barva, 500ml, různé barvy ks Temperová barva PRIMO, 500ml, různé barvy Rico

356 Temperová barva, 6x16ml, sada sada Temperové barva, 6x16ml, sada Concorde

357 Pastelky, ohebné, sada 12barev sada Pastelky, ohebné, sada 12barev Koh—l—Noor

358 Pastelky, šestihranné, sada 12barev sada Pastelky, šestihranné, sada 12barev Koh—l—Noor

, V V V, , . , , , V , V , Zv'razňovač, seříznut' hrot, si nální barv , ro zv'raznění

Zvyraznovac, ser|znuty hrot, SIgnalnI barvy, pro zvyraznenI drobne psanych y „ , „, „ yw g y p y „ ,

359 V, „ „, , , , , sada drobne psanych radku, Sire stopy 1 — 3,5 mm, sada 4 ruznych Kores

radku, 5|re stopy 1 — 3,5 mm, sada 4 ruznych barev (napr. Stabilo) barev

Zvýrazňovač, plastové tělo v barvě inkoustu, signální barvy, vysoká odolnost Zvyraznovac, plastove telo V barve inkoustu, signalni barvy,

. , ,. V , V , , . vysoká odolnost proti vysychání i v otevřeném stavu (až 48 h).

prot| vysychanI IV otevrenem stavu (az 48 h). Inkoust na vodn| baZI, , , _ , , , , „,

360 , , , , „, , , , , ks Inkoust na vodni ba2|, nerozmazava text, k||novy hrot, s|re ICO Concorde

nerozmazava text, k||novy hrot, 5|re stopy 2 nebo 5 mm, barvy: ruzova, modra, „ , , , V ,
stopy 2 nebo 5 mm, barvy: ruzova, modra, zelena, oranzova,

zelená, oranžová, žlutá (např. Stabilo Boss) žlutá

Velkokapacitní zvýrazňovač v barvě reflexního pigmentověho inkoustu, na Vel'kokapaqtni zvyraznovac V barve reflexního pigmentoveho

, , _ , , , , , , „„ inkoustu, na vsechny druhy pap|ru, vent||acn| chranitko,

361 vsechny druhy pap|ru, vent||acn| chran|tko, k||novy hrot, 5|re stopy: 1—4,6mm, ks , , V,V „ , V , D—Rect
„ , , , , V , , k||novy hrot, Sire stopy: 1—4,6mm, barvy: ruzova, oranzova,

barvy. ruzova, oranzova, zelena, zluta (napr. centropen) zelená, žlutá

Velkokapacitní zvýrazňovač v barvě reflexního pigmentověho inkoustu, na Velkokapacitní zvýrazňovač v barvě reflexního pigmentového

362 všechny druhy papíru, ventilační chránítko, klínový hrot, šíře stopy: 1-4,6mm, sada inkoustu, na všechny druhy papíru, ventilační chránítko, D-Rect

sada 4 různých barev klínový hrot, šíře stopy: 1—4,6mm, sada 4 různých barev

363 Zvýrazňovač, seříznutý hrot, signální barvy, pro zvýraznění drobně psaných ks Zvýrazňovač, seříznutý hrot, signální barvy, pro zvýraznění Kores

řádků, šíře stopy 1 — 3,5 mm. drobné psaných řádků, šíře stopy 1 - 3,5 mm.

Zvýrazňovač, plastové tělo v barvě inkoustu, signální barvy, vysoká odolnost Zvyraznovac, plastove telo vbarve inkoustu, signalni barvy,

. , ,. V , V , , . vysoka odolnost proti vysychan| iv otevrenem stavu (az 48 h).

prot| vysychanI IV otevrenem stavu (az 48 h). Inkoust na vodn| baZI, , , _ , , , , „,

364 , , , , „, , V , , sada Inkoust na vodni ba2|, nerozmazava text, k||novy hrot, s|re ICO Concorde

nerozmazava text, k||novy hrot, 5|re stopy 2 nebo 5 mm, barvy: ruzova, modra, _ .V , , , V ,
, , ' , ' „ , stopy 2 nebo 5 mm, barvy. ruzova, modra, zelena, oranzova,

zelena, oranzova, zluta, sada 4 ruznych barev žlutá, sada 4 různých barev

, , „ , , , , _ Jednoduché lastové ořezávátko, bez zásobníku, mix barev na

365 Jednoduché plastove orezavatko, bez zasoanku, m|x barev ks p , „ Sakota

Jednu tuzku

366 Moderní plastové ořezávátko s transparentním zásobníkem, na 2 rozměry k Moderní plastové ořezávátko s transparentním zásobníkem, 5 k t

s a o a tužek, mix barev   na 2 rozměry tužek, mix barev.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

367 Jednoduché kovové ořezávátko, bez zásobníku ks Jednoduché kovové ořezávátko, bez zásobníku na jednu tužku Easy

368 Lupa s ručkou, kancelářská, zvětšení 5x, průměr 75mm ks Lupa s ručkou, kancelářská, zvětšení 5x, průměr 75mm Concorde

Stolní sešívačká, regulace hloubky vkládání papíru 6 — 55 mm, drátky 23/8, Stolni SGSIVÉCka' Mozno“ regulace hloubky vkladani papiru do

369 _ a ks 55 mm, Dratky 23/8, 23/10, 23/13, 24/6, 24/8, 24/10, na 25 — D—Rect

23/10, 23/13, 24/6, 24/8, 24/10 na 25 — 100 Ilstu. 100 listů

370 Kniha jízd firemního vozidla, rozměr: 120% 10x21cm ks Kniha jízd firemního vozidla A6 ET310 Baloušek

371 Nástěnka korková s dřevěným rámem, napichovací, s háčky na zavěšení, ks Nástěnka korková s dřevěným rámem, napichovací, s háčky Avetech

rozměr t20% 90 x 60 cm na zavěšení, rozměr 90 x 60 cm

372 Nástěnka korková s dřevěným rámem, napichovací, s háčky na zavěšení, ks Nástěnka korková s dřevěným rámem, napichovací, s háčky Avetech

rozměr t20% 120 x 90 cm na zavěšení, rozměr 120 x 90 cm

V V V , , , , Pořadač, dvoukroužkov', formát A4, kartonov', hrana 40mm , _

373 Poradac, dvoukrouzkovy, format A4, kartonovy, hrana 40mm (i2mm), zeleny ks y zelený y Caesar Office

V V „ , , , „ , Pořadač, dvoukroužkov', formát A4, kartonov', hrana 40mm , _

374 Poradac, dvoukrouzkovy, format A4, kartonovy, hrana 40mm (1- 2mm), zlutý ks y žlutý y Caesar Office

V „ „ , , , „ , Pořadač, dvoukroužkov', formát A4, kartonov', hrana 40mm , _

375 Poradac, dvoukrouzkovy, format A4, kartonovy, hrana 40mm (1- 2mm), cerny ks y černý y Caesar Office

V V V , , , „ , Pořadač, dvoukroužkov', formát A4, kartonov', hrana 40mm , _

376 Poradac, dvoukrouzkovy, format A4, kartonovy, hrana 40mm (1- 2mm), cerveny ks y červený y Caesar Office

V V V , , , , Pořadač, dvoukroužkov', formát A4, kartonov', hrana 40mm , _

377 Poradac, dvoukrouzkovy, format A4, kartonovy, hrana 40mm (1- 2mm), modry ks y modrý y Caesar Office

Kartonový rozlišovač, rozměr: 105 x 240 mm, kartonový, mix barev, balení Kartonový rozlišovač, rozměr: 105 x 240 mm, kartonový, mix _

378 bal , Caesar Office

lOOks barev, baleni 100ks

Transparentní zakládací obal "U", závěsný, matný, extra pevný, tloušťka 100 Transparentnízakládacíobal "U", závěsný, matný, extra

379 mic s rozšířenou kapacitou až 80 listů. Tolerance síly folie +/— 10%, vnitřní ks pevný, tloušťka 100 mic s rozšířenou kapacitou až 80 listů, Auro

rozměr 120%220 x 300, balení 50ks vnitřní rozměr 220 X 300

V , „ „„ . .., Hvbtlt', bdk t","'22 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 22 mm, kapaCIta 210 Ilstu r ,e p as ?“: pro vaz u 0 lumen u „prumer mm, , _

380 , _ „ V. V , „ , „ , , ks kapaCita 210 listu A4/80g, baleni 50ks, min. ctyri barvy: bila, Univox

A4/80g, baleni 50ks, min. ctyri barvy: bila, cervena, cerna, modra V , V , ,
cervena, cerna, modra

„ , „ „„ . .., Hvbtlt', bdk t","'32 ,

Hrbet plastovy, pro vazbu dokumentu, prumer 32 mm, kapaCIta 310 listu r ,e p as ?“: pro vaz u 0 lumen u „prumer mm, , _

381 , _ „ V. , , „ , V , , ks kapaCita 310 listu A4/80g, baleni 50ks, min. ctyri barvy: bila, Univox

A4/80g, baleni 50ks, min. ctyri barvy: bila, cervena, cerna, modra V , „ , ,
cervena, cerna, modra

382 Voskovky, trojhranné pastelky, sada 12barev sada Voskovky, trojhranné pastelky, sada 12barev Koh—l—Noor       



 

Obálka B6, 5 odtrhávacím okénkem — dodejkou, samovlhčící lepidlo, s modrým

Obálka B6, s odtrhávacím okénkem — dodejkou, samovlhčící

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

383 V , bal lepidlo, s modrým pruhem, rozměr 125 x 176mm, balení Krpa

pruhem, rozmer 120% 125 x 176mm, baleni 1000ks 1000ks

Magnetická tabule, rozměr 110% 150x100cm, bílý lakovaný povrch, odkládací Magnetická tabule, rozměr 150x100cm, bílý lakovaný povrch,

384 , ks , , „ Avetech

lišta odkladaCi lista

Popisovač — mikrofix, šíře 0,1mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, Popisovač- mikrofix, šíře 0,1mm, vhodný k technickému

385 permanentní, s ergonomickou úchopovou částí, sada 4ks (např. Centropen sada kreslení, skicování, permanentní, s ergonomickou úchopovou Centropen

2531) částí, sada 4ks Centropen 2631

Popisovač — mikrofix, šíře 0,3mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, Popisovač- mikrofix, šíře 0,3mm, vhodný k technickému

386 permanentní, s ergonomickou úchopovou částí, sada 4ks (např. Centropen sada kreslení, skicování, permanentní, s ergonomickou úchopovou Centropen

2531) částí, sada 4ks Centropen 2631

Popisovač — mikrofix, šíre 0,7mm, vhodný k technickému

kreslení, skicování, permanentní, s ergonomickou úchopovou

Popisovač — mikrofix, šíre 0,7mm, vhodný k technickému kreslení, skicování, vcasti, sada 4ks Centropen 1631 dokumentni liner, ERGO ,

, , , V , , V drzeni, dokumentni, svetlostaly, vodeodolny inkoust, plastovy

387 permanentni, s ergonomickou uchopovou casti, sada 4ks (napr. Centropen sada , „ Centropen

hrot v kovove obiimce

2631) délka stopy 500 — 600 m, šířka stopy 0,1—0,3—0,5—0,7 mm sada

4 kusů, černý (0,1—0,3—0,5—0,7 mm)

modrý a červený pouze u samostatných hrotů 0,1 mm

388 Tříbarevný motouz vhodný ke svazování právních dokumentů, pečetění trezorů ks Tříbarevný motouz vhodný ke svazování právních dokumentů, Prolen

atd., délka cca 80 m, 40 g. pečetění trezorů atd., délka cca 80 m, 40 g.

, ,V „ , „ , , , , Barevně umičk , různé barv , různé velikosti, balení 100 , ,

389 Barevne gumicky, ruzne barvy, ruzné velikosti, baleni 100g ks g y „ V y g Greit

prumer 30—60mm

, , VVo V, , VV Sdklt’h |h'h”t“t" "d'l
Sada kulatych a plochych stetcu s prirodnim vlasem a drevenou lakovanou , a Va u a yc a p oc lyc s e cu s priro nimbv asem 3,

390 , dk b | , b h , 6 V V , k | , V 4 6 8 | h , V 8 10 12 sada drevenou lakovanou nasadkou, baleni obsahuie 6 stetcu: Concorde

nasa ou, a eni o sa uie stetcu. u aty c. , , a p oc y c. , , kulatý č. 4, 6, 8 a plochý č. 8, 10, 12

391 Příjmový pokladní doklad formátu A6 samopropisovací, nečíslovaný, balení: ks Příjmový pokladní doklad formátu A6 samopropisovací, 0 t s

2x50 listů nečíslovaný, balení: 2x50 listů p V

392 Výdajový pokladní doklad formátu A6 samopropisovací, nečíslovaný, balení: ks Výdajový pokladní doklad formátu A6 samopropisovací, 0 t s

100 listů nečíslovaný, balení: 100 listů p y

V V V, V , , , „ , , , „ Děrovačka na 4 otvor , s říložníkem, celokovová, ka acita

393 Derovacka na 4 otvory, s priloznikem, celokovova, kapaCIta derovani 15 listu ks v, p , , , , p D-Rect

derovani 15 listu

394 Vložka listová, děrovaná, A4, čtverečkový, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A4, čtverečkový, 100 listů Brněnské papírny

395 Vložka listová, děrovaná, A5, čtverečkový, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A5, čtverečkový, 100 listů Brněnskě papírny      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

396 Vložka listová, děrovaná, A4, čistý, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A4, čistý, 100 listů Brněnské papírny

397 Vložka listová, děrovaná, A5, čistý, 100 listů ks Vložka listová, děrovaná, A5, čistý, 100 listů Brněnské papírny

398 Fotografický papír pro laserový tisk, bílý matný, formát A4, pro výrazné barevné bal Fotografický papír pro laserový tisk, bílý matný, formát A4, Ra film

výtisky,200 g/m2, 100 listů pro výrazné barevné výtisky,200 g/m2, 100 listů y

Popisovač na všechny hladké povrchové plochy, šíře 0,4mm, permanentní Popisovač na všechny hladké povrchové plochy, šíře 0,4mm,

399 inkoust na lihové bázi, plastové tělo, uzávěr s klipem v barvě náplně, barvy: ks permanentní inkoust na lihové bází, plastové tělo, uzávěr s D-Rect

červená, černá, zelená, modrá (např. Stabilo OHPen) klipem V barvě náplně, barvy: červená, černá, zelená, m0drá

Popisovač na všechny hladké povrchové plochy, šíře 0,4mm, permanentní Popisovač na všechny hladké povrchové plochy, šíře 0,4mm,

400 inkoust na lihové bázi, plastové tělo, uzávěr s klipem v barvě náplně, sada 4ks sada permanentní inkoust na lihové bází, plastové tělo, uzávěr s D-Rect

(např. Stabilo OHPen) klipem v barvě náplně, sada 4ks

401 Balící papír, arch, rozměr: O,9><1,35 m, 90 g, balení 10 ks bal Balící papír šedý, arch, rozměr: O,9><1,35 m, 90 g, balení 10 ks Stépa

„. , . . , , „. , , , , Vtéřinové lé idlo, univerzální oužití, néstéká z ovrchu,

402 Vter|nove |ep|d|o, un|verzaln| pouz|t|, nesteka z povrchu, balenl 3g ks p balenip3g p Sakota

403 Stojan na dopisy a samolepici bločky s místem pro vizitky, plastový, rozměr: ks Stojan na dopisy a samolepici bločky s místem pro vizitky, D Rect

i20% 225><13OX127mm. plastový, rozměr: 225x130x127mm.

Popisovač vhodný pro popisování CD/DVD/BD, jemný, kulatý hrot, šíře stopy: popisovač vhodný pro popisování CD/DVD/BD, jemný, kulatý

0,5 — 1 mm, obsahuje permanentní pigmentový inkoust na bázi vody, hrot, šíře stopy: 1 mm, obsahuje permanentní pigmentový

404 neobsahuje rozpouštědla a tím chrání nosič dat, stopa je po zaschnutí odolná ks inkoust na bázi vody, neobsahuje rozpouštědla a tím chrání D-Rect

proti otěru a vodě. Určený pro psaní na lesklé a hladké povrchy. Různé barvy NOSÍČ dat, stopa 19 PO zaschnutí 0d0|ná PFOÍÍ otěru a VOdě-

(např. Edding 8400) Určený pro psaní na lesklé a hladké povrchy. Různé barvy

Popisovač vhodný pro popisování CD/DVD/BD, jemný, kulatý hrot, šíře stopy: popisovač vhodný pro popisování CD/DVD/BD, jemný, kulatý

0,5 — 1 mm, obsahuje permanentní pigmentový inkoust na bázi vody, hrot, šíře stopy: 1 mm, obsahuje permanentní pígmentový

405 neobsahuje rozpouštědla a tím chrání nosič dat, stopa je po zaschnutí odolná sada inkoust na bázi vody, neobsahuje rozpouštědla a tím chrání D-Rect

proti otěru a vodě. Určený pro psaní na lesklé a hladké povrchy. Sada 4 barev NOSÍČ dat, stopa 19 PO zaschnutí 0d0|ná PFOÍÍ Otěru a VOdě-

(např. Edding 8400) Určený pro psaní na lesklé a hladké povrchy. Sada 4 barev

Popisovač s permanentním lakovým inkoustem, odolným vůči vodě i mrazu, na Popisovac s permanentním lakovym inkoustem, odolnym VUC'

„ , „v , . ., . vodě i mrazu, na světle nebledne. Kulatý hrot, šíře stopy: 2 — 4

svetle nebledne. Kulaty hrot, 5|re stopy: 2 — 4 mm. Vhodne pro |nter|ery | , _ _, _ _, , _ ,

406 ., , , , , _ W „ __ ., „ ks mm. Vhodné pro interiery | exter|ery. Dale je vhodny pro D—Rect

exter|ery. Dale je vhodny pro pop|s temer vetsmy mater|a|u (sklo, kov, plast, . , „v , „. ., ., „ ,
., pop|s temer vetsmy materialu (sklo, kov, plast, drevo, kamen,

dřevo, kámen, kuži, karton). Barva: bílá (např. Edding 750) kůži, karton). Barva: bílá

Popisovač s permanentním lakovým inkoustem, odolným vůči vodě i mrazu, na Popisovac s permanentním lakovym inkoustem, odolnym VUC'

„ , „v , . ., . vodě i mrazu, na světle nebledne. Kulatý hrot, šíře stopy: 2 — 4

svetle nebledne. Kulaty hrot, 5|re stopy: 2 — 4 mm. Vhodne pro |nter|ery | , _ _, _ _, , _ ,

407 ks mm. Vhodné pro interiery | exter|ery. Dale je vhodny pro D—Rect exteriéry. Dále je vhodný pro popis téměř většiny materiálů (sklo, kov, plast,

dřevo, kámen, kůži, karton). Barva: černá (např. Edding 750)   popis témer vetšiny materiálů (sklo, kov, plast, dřevo, kámen,

kůži, karton). Barva: černá     



 

Popisovač určený k popisování CD/DVD/BD, permanentní inkoust na lihové Popisovač určený k popisování CD/DVD/BD, permanentní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

408 , . v„ „ , , kS . . , , . v” v , D—Rect
baz|. Sire stopy: 1mm, barva: cerna (napr. Centropen 4616) kaUSt na |Ih0Ve baZI- Sire SÍOPV! 1mm, barva: cerna

. „ „ „ „ . „, , P ' ',b'l' | t 'tvl, " kl' ,“" t :

Pop|sovac, bile plastove telo, uzaver s klipem, s|re stopy: 0,3mm, delka stopy opisovač Ie p 35,0% e 0 uzaver s ipern silrevs opy ,

409 V „ , V , V V V , V ks 0,3mm, delka stopy az 1500 m, ruzne barvy: cerna, cervena, Centropen

az 1500 m, ruzné barvy: cerna, cervena, zelena, modra (napr. Centropen 2811) , ,
zelena, modra Centropen 2811

410 Popisovač, bílé plastové tělo, uzávěr s klipem, šíře stopy: 0,3mm, délka stopy cl Popisovač, bílé plastové tělo, uzávěr s klipem, šíře stopy: C t

sa a en ro en

až 1500 m, sada 3 barev (např. Centropen 2811) 0,3mm, délka stopy až 1500 m, sada 3 barev Centropen 2811 p

Permanentní popisovač, plastové tělo, chránítko s klipem a zátka v barvě Permanentní popisovac, plastove telo, chránítko s kl|pema

_ , , _ , , V , , , „ zatka v barve |nkoustu. |nkoust na alkoholove ba2|, odolava

411 Inkoustu. Inkoust na alkoholove baZI, odolava vode a povetrnostnlm v||vum. ks , , , , , , , „„ D-Rect

, , „V ., V V vode a povetrnostnlm vhvum. Valcovy hrot, s|re stopy: 1mm,

Valcovy hrot, Sire stopy. 1mm, ruzne barvy (napr. Centropen 2846) různé barvy

, . „ , V , , . , „ Permanentní popisovač, plastové tělo, chránítko s klipem a

Permanentni pop|sovac, plastove telo, chranltko s kl|pem a zatka v barve , „ , , _ , ,

_ , , _ , , „ „ , , „ zatka v barve |nkoustu. |nkoust na alkoholove ba2|, odolava

412 Inkoustu. Inkoust na alkoholove baZI, odolava vode a povetrnostnlm v||vum. sada , v , . „ , , „„ D-Rect

, , W V vode a povetrnostnim vhvum. Valcovy hrot, s|re stopy: 1mm,

Valcovy hrot, Sire stopy. 1mm, sada 4 barev (napr. Centropen 2846) sada 4 barev

Permanentní popisovač, černé plastové tělo. Zátka a chránítko v barvě Permanentní popisovač, černé plastové tělo. zátka a chránítko

413 permanentního inkoustu na alkoholové bázi, klínový hrot, šířka stopy: 1— ks v barvě permanentního inkoustu na alkoholové bázi, klínový D-Rect

4,6mm, různé barvy (např. Centropen 8576) hrot, šířka stopy:1-4,6mm, různé barvy

Permanentní popisovač, černé plastové tělo. Zátka a chránítko v barvě Permanentní popisovač, černé plastové tělo, zátka a chránítko

414 permanentního inkoustu na alkoholové bázi, klínový hrot, šířka stopy: 1- sada v barvě permanentního inkoustu na alkoholové bázi, klínový D-Rect

4,6mm, sada 4 barev (např. Centropen 8576) tht, šířka stopy: 1—4,6mm, sada 4 barev

Podložka na stůl, rozměr: 60x40cm, k ochraně stolu, lehce omyvatelná, Podlozka na SÉUI', rozmer: 60x40cm, kochrane stolu, lehce,

415 V V V , , „ , ks omyvatelná, mekceny plast, neklouzava spodm vrstva, ruzne D—Rect

mekceny plast, neklouzava spodn| vrstva, ruzné barvy barvy

416 Jednorázové kuličkové pero, samolepicí držák s pružinou, šíře stopy: 0,7mm, ks Jednorázové kuličkové pero, samolepicí držák s pružinou, šíře D Rect

různé barvy: modrá, černá stopy: 0,7mm, různé barvy: modrá, černá

417 Laminovací fólie A5, 100mic, čirá, balení 100ks bal Laminovací fólie A5, 100mic, čirá, balení lOOks Auro

418 Laminovací fólie A3, 100mic, čirá, balení 100ks bal Laminovací fólie A3, 100mic, čirá, balení lOOks Auro

419 Drátky do sešívačky, 23/10, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, 23/10, balení1000ks D—Rect

420 Pokladní kniha s DPH, sešit A4 bez propisu, 48 listů ks Pokladní kniha s DPH, sešit A4 bez propisu, 48 listů Baloušek

421 Pokladní kniha s DPH, sešit A4, 51 listů, samopropisovací ks Pokladní kniha s DPH, sešit A4, 51 listů, samopropisovací Baloušek    
 

  



 

Spisové desky s boční vnitřní kapsou (záložkou), na dokumenty A4, PVC,

Spisové desky s boční vnitřní kapsou (záložkou), na

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

422 V , V , , V , ks dokumenty A4, PVC, rozměr: 234x312x4mm, barvy: zelená, Karton P+P

rozmer: t10%234x312x4mm, barvy: zelena, cerna, modra, cervena , , , „ ,
cerna, modra, cervena

423 Drátky do sešívačky, 23/24, balení 1000ks bal Drátky do sešívačky, 23/24, balení 1000ks D—Rect

424 Drátky do velké stolní sešívačky, 23/20, balení 1000ks bal Drátky do velké stolní sešívačky, 23/20, baleni 1000ks D—Rect

„„ V , _ , , , , „ Pří'emka, řevodka, v'de'ka, formát A5, samo ro isovací,

425 Pruemka, prevodka, vydejka, format A5, samopropIsovaCI, 100 ||stu ks J p y 100 listů p p Optys

426 Bílá magnetická tabule, popisovatelná tabule v hliníkovém rámu, s posuvnou ks Bílá magnetická tabule, popisovatelná tabule v hliníkovém Avetech

odkládací lištou, rozměr tabule:60x45cm rámu, s posuvnou odkládací lištou, rozměr tabu|e160x45cm

427 Bílá magnetická tabule, popisovatelná tabule v hliníkovém rámu, s posuvnou ks Bílá magnetická tabule, popisovatelná tabule v hliníkovém Avetech

odkládací lištou, rozměr tabule:90x60cm rámu, s posuvnou odkládací lištou, rozměr tabulez90x60cm

428 Mikrotužka, plastové tělo a kovová mechanika, gumový úchyt, s gumou, šíře ks Míkrotužka, plastové tělo a kovová mechanika, gumový úchyt, Concorde

stopy: O, 7mm s gumou, šíře stopy: 0, 7mm

429 Tuhy do míkrotužky, šíře hrotu 0,7mm, tvrdost HB bal Tuhy do míkrotužky, šíře hrotu 0,7mm, tvrdost HB Koh—l—Noor

. „, ., „ . „. , _ „ Kniha říchodů a odchodů bez ro isu, sešit, formát A4, 32 V

430 Kn|ha pr|chodu a odchodu bez proplsu, seSIt, format A4, 32 Ilstu ks p list: p Balousek

431 Výdajový pokladní doklad formátu A6 bez propisu, 100 listů ks Výdajový pokladní doklad formátu A6 bez propisu, 100 listů Optys

432 Cestovní příkaz, formát A5, 100 listů ks Cestovní příkaz, formát A5, 100 listů Optys

, „. , . , , , , „ Pokladnídoklad, ří'em v'de', formát A6, samo ro isovací,2

433 Pokladn| doklad, pruem/vydej, format A6, samoproplsovaCI, 2 x 50 ||stu ks p J / VX 5J0 listů p p Optys

Náhradní zasunovací papírové hřbetní štítky pro pákové pořadače se hřbetem Náhradní zasunovací papírové hřbetní štítky pro pákové „

434 bal V V V , Caesar Off|ce

50 mm, balení 10 ks poradace se hrbetem 50 mm, balení 10 ks

Náhradní zasunovací papírové hřbetní štítky pro pákové pořadače se hřbetem Náhradní zasunovací papírové hřbetní štítky pro pákové „

435 bal V V V , Caesar Off|ce

75 mm, balení 10 ks poradace se hrbetem 75 mm, balení 10 ks

436 Krepová samolepicí páska, šíře: 15mm, návin: 50 m ks Krepová samolepící páska, šíře: 15mm, návin: 50 m Greit

437 Krepová samolepicí páska, ekologická, lehce odstranitelná, šíře: 19mm, návin: k Krepová samolepicí páska, ekologická, lehce odstranitelná, G 't

rei

50 m s šíře: 19mm, návin: 50 m

438 Krepová samolepicí páska, ekologická, lehce odstranitelná, šíře: 30mm, návin: k Krepová samolepicí páska, ekologická, lehce odstranitelná, G 't

s rei 50m   šíře: 30mm, návin: 50 m  
 

  


